
Att vara fadder för nya medlemmar är en
process i flera steg. Lionmedlemmar som är
faddrar måste spela flera roller:

� Rekryterare
� Värd
� Mentor

Rekryterare
Nya medlemmar är livskraften i klubben.
Genom att involvera dem i klubben tillförs nya
talanger, nya idéer och ny entusiasm.

Finn entusiastiska och energiska personer
som vill göra en skillnad i samhället.

Dela med dig av din entusiasm och din
kunskap om Lions. Berätta för dem vad Lions
uträttar både lokalt och internationellt. Visa
dem...

� Artiklar i tidningen THE LION
� Tidningsartiklar om Lions aktiviteter
� Projekt som har skapats av Lions eller
av medel som samlats in

Fadderskap
L I O N S C L U B S I N T E R N A T I O N A L

är ett viktigt ansvar
Lions Clubs International är en stark organisation
med en stolt historia av hjälpinsatser. Kärnan i dessa framgångar
är hängivna klubbmedlemmar som ägnar sin tid till att utföra
hjälpinsatser i samhället. För att kunna fortsätta dessa insatser
måste alla lionmedlemmar i din klubb attrahera och stå
fadder för nya medlemmar.



Fråga vilka aktiviteter som intresserar dem och
betona Lions insatser inom dessa områden eller
berätta att din klubb eventuellt är intresserad av
att genomföra aktiviteter inom dessa områden.

Svara på alla frågor om klubben, dess aktiviteter
och policy.

Bjud in dem till ett evenemang som klubben
arbetar med. Möt dem vid ankomsten, se till att
de känner sig välkomna och presentera dem för
övriga medlemmar som deltar i evenemanget.

Berätta om de många fördelarna med att vara
medlem, till exempel möjlighet att träffa nya
människor, utveckla nya färdigheter och inte minst
tillfredsställelsen man känner genom att hjälpa
andra.

Värd
Att få en blivande medlem att känna sig
välkommen i klubben kan vara avgörande när
han/hon bestämmer sig för att bli medlem. Som
värd bör du:

�Bjuda in dem till ett klubbmöte. Erbjuda dig att
göra sällskap dit.

� Göra så att de känner sig välkomna vid mötet.
Presentera dem för de befintliga medlemmarna
och se till att de sitter bredvid entusiastiska
medlemmar.

� Före mötet be klubbpresidenten att välkomna
de blivande medlemmarna till mötet.

� Försök att involvera dem i diskussionerna under
mötet. Föreslå att de hjälper till med en av
klubbens aktiviteter som diskuterades under
mötet.

Om den potentiella medlemmen blir lionmedlem
måste du komma ihåg att planera in en
intagningsceremoni. Kom ihåg att de medlemmar
du rekryterar kan komma att tillgodoräknas inom
Nyckelutmärkelseprogrammet. Nyckelutmärkelser
tillgodoräknas när man har rekryterat 2, 5, 10, 15,
20, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
400, 450 och 500 medlemmar. Utmärkelsen
utdelas till faddern efter det att den nya
medlemmen har varit medlem i ett år och en dag.

Mentor
Fadderns ansvar upphör dock inte efter
intagningsceremonin. Att hjälpa dem att växa
inom organisationen innebär att de stannar kvar
som medlemmar. Som mentor bör du:

� Fortsätta att presentera de nya medlemmarna
för de medlemmar de ännu inte har träffat, vilket
hjälper dem att känna sig som en del i gruppen.

� Erbjuda dig att följa med dem till möten. Hålla
regelbunden kontakt.

� Se till att de har möjlighet att berätta om sina
åsikter och idéer.

� Vara en källa till inspiration och goda råd.

� Uppmuntra till deltagande i Lions
mentorprogram, där du och den nya
medlemmen kan fortsätta att växa som
lionmedlemmar.

� Uppmana de medlemmar du är fadder för att
vara aktiva och leva upp till Lions motto:

Vi tjäna.
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