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Introduktion 

Positionen som Ordförande för klubbmedlemskap är viktig för Lions clubs hälsa och vitalitet och 

dess förmåga att betjäna samhället. Som medlem i din klubbs Global Action Team kommer du 

att arbeta tillsammans med klubbens Tjänsteordförande och Ledarskapsordförande, en roll som 

automatiskt fylls av din klubbs vice VD, för att utveckla och genomföra initiativ som är inriktade 

på ledarskapsutveckling, medlemskapstillväxt och expanderande humanitära tjänster. Dessa 

riktlinjer hjälper dig att stödja medlemmar, både nuvarande och nya, för att se till att de har en 

meningsfull, effektiv och givande upplevelse som en del av din klubb. 

 

Förbereda dig för din            

tjänsteperiod 
Innan du tar dig an dina ansvarsområden för året 

bör du ta dig tid att förstå din position och 

organisera ditt arbete. Den tid du lägger ner nu 

kommer att vara väl värt det under resten av din 

tjänsteperiod. Läs igenom dessa riktlinjer och det 

stödmaterial som nämns i dem. Använd 

Planeringskalendern i slutet av dessa riktlinjer för 

att utarbeta din plan för året. 

Ansvarsområden  
Ordföranden för klubbmedlemskap hjälper klubbarna med deras medlemskapstillväxt. Tillväxten 

uppnås genom rekrytering av nya medlemmar och medlemsnöjdhet, vilket resulterar i att 

medlemmarna stannar kvar och tjänstgör längre med i sin klubb. Ansvarsområdena inkluderar:  

 Åtgärder för framgång  

o Samarbeta med din Ledarskapsordförande, Tjänsteordförande och Klubbens 

ordförande (ordföranden för Global Action Team) gällande vidare satsningar som 

syftar till ledarskapsutveckling, medlemskapstillväxt och expanderande 

humanitära tjänster.  

o Stödja kvarhållningen av medlemmar genom att skapa en harmonisk 

klubbatmosfär. Se till att medlemmarna känner sig som en del av en familj 

medan de betjänar lokalsamhället.  

o Utveckla och leda en medlemskommitté för att skapa och genomföra mål och 

handlingsplaner relaterade till medlemskap.  

o Motivera klubbmedlemmarna att bjuda in nya medlemmar och inspirera positiva 

klubbmedlemskapsupplevelser. 

o Säkerställa att nya medlemmar får en effektiv ny medlemsorientering i samarbete 

med klubbens Ordförande för ledarskapsutveckling (vice president). 

 

Visste du?  

Material kan laddas ner från 

Lions Club Internationals (LCI) 

webbsida, https://bit.ly/2LPzGoO 

eller beställas genom att 

kontakta 

Medlemskapsavdelningen på 

membershipoperations@lionsclu

bs.org. 

https://bit.ly/2LPzGoO
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
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o Samarbeta med klubbens Tjänsteordförande för att främja 

medlemskapsmöjligheter under olika tjänsteprojekt.  

o Delta i region-, zon- och distriktsmöten och evenemang.  

o Kontakta möjliga medlemmar omedelbart.  

Högsta prioriteringar för varje Ordförande för klubbmedlemskap 

1. Utveckla en plan för medlemskapstillväxt 

2. Göra en lista över framtidsutsikter och följa upp den – du måste se till att 

inbjudningar om att gå med i klubben skickas ut.  

3. Använd rekryteringsguiden Just Ask! 

4. Se till att medlemmarna är ordentligt orienterade  

5. Upprätthålla en positiv atmosfär i klubben  

6. Be medlemmarna att tillhandahålla deras framtidsutsikter, och upprepa steg 1-5 

7. Marknadsföra klubben vid allmänna tjänsteevenemang genom samarbete med 

Ordföranden för marknadsföringskommunikation 

8. Delta i zon- och distriktsmöten  

9. Samarbeta inom din klubb, zon och ditt distrikt  

 

 Mäta framgångarna  

o Genomföra minst en mer medlemskapsdrive i samhället jämfört med föregående 

år. 

o Kontakta minst två tidigare medlemmar gällande att återvända till klubben. 

o Öka det totala medlemskapet under föregående räkenskapsår.  

o Säkerställa 100 % kvarhållande av medlemmarna. 

o Nya medlemmar deltar i orienteringstillfällen för nya medlemmar.  

 

 Medlemmarnas nöjdhet 

o Skapa en plan för medlemskapsnöjdhet och 

presentera den för klubbens styrelse för 

godkännande och support.  

o Förstå och införliva program för 

medlemskapsnöjdhet. 

o Hjälp klubbcheferna organisera 

Klubbkvalitetsinitiativ för att undersöka ditt 

samhälles behov, utvärdera din nuvarande 

medlemskapsnöjdhet och utveckla 

handlingsplaner.  

o Förbättra de nuvarande klubbmedlemskapen 

genom att utföra en Vad är dina betyg-enkät 

med dina aktiva medlemmar.  

 

 Rekrytering av medlemmar  

o Skapa en plan för tillväxt av klubbens 

medlemskap. Presentera den för klubbens 

styrelse för godkännande och support. 

o Förstå de olika medlemskapstyper och program som LCI erbjuder. 

 

Visste du?  

Från och med juli 2017 mottar 

nya medlemmar e-post från LCI 

som är utformade för att 

utbilda, inspirera och 

uppmuntra engagemang 

avseende Lions aktiviteter. 

Detta är utformat för att öka 

kvarhållningen inom detta 

segment av ditt medlemskap. 

Se till att du kompletterar våra 

meddelanden genom att dela 

med dig av information kring 

vad din klubb gör på lokal nivå 

för att bidra till Lions 

övergripande framgång världen 

över.  

 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
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o Uppmuntra rekrytering av nya medlemmar och främja förmånsprogram för 

klubbmedlemmarna. 

o Se till att nya medlemmar har en giltig e-postadress för att hjälpa dem att få 

användbar kommunikation från MyLCI. 

o Genomför orienteringssessioner för nya medlemmar för att komplettera de 

”Upplevelse för nya medlemmar”-e-postmeddelanden som de kommer att få.  

o Uppmuntra deltagande i Lions mentorprogram. 

o Marknadsför medlemskap under tjänsteevenemang. Roliga evenemang som 

bjuder in samhällets medlemmar att delta är ett utmärkt rekryteringsverktyg.  

 

En positiv medlemsupplevelse är grunden för kvarhållning. Samarbeta med din klubbs 

Tjänstekommitté för att se till att tjänsteprojekten är meningsfulla för varje medlems humanitära 

intressen. 

 

Stöd och guida 
Det finns många personer som kommer att stödja dig under året i din roll som Ordförande för 

medlemskap. Du kommer att arbeta i nära samarbete med din medlemskapskommitté och ditt 

District Global Action Team, särskilt koordinatorn för detta team, vilket gör att du kan få det stöd 

och vägledning du behöver för att möta dina ansvarsområden. 

 

Medlemskapskommitté 

Det rekommenderas att du börjar med att rekrytera en medlemskommitté för att se till att det 

finns tillräckligt med resurser för att få jobbet gjort. Din medlemskommitté kan struktureras på 

det sätt som passar dina klubbs behov allra bäst. LCI rekommenderar dock att följande 

klubbmedlemmar ingår: 

 Föregående års Ordförande för medlemskap  

 Nästkommande års potentiella Ordförande för medlemskap  

 Alla klubbmedlemmar som är intresserade av rekrytering av nya medlemmar eller 

medlemsnöjdhet  

Den här rekommenderade strukturen hjälper klubbarna att prioritera medlemskapsnöjdheten 

och medlemskapstillväxten genom att sätta ihop ett enhetligt team som kan leda klubbens 

ansträngningar. Eftersom såväl föregående som nästkommande Ordförande för medlemskap är 

involverad i kommittén säkerställer det även att medlemskapsinsatserna flyter smidigt från år till 

år och att den aktuella Ordföranden får förståelse för vad som har fungerat och inte för din 

klubb. 

Global Action Team 

Som medlem i Global Action Team har du stöd från koordinatorn för ditt distrikts Global 

Membership Team (GMT) och distriktsguvernören, som är Ordförande för distriktets Global 
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Action Team. Om du har några medlemsrelaterade frågor eller problem, bör du kontakta dem – 

de finns där för att stödja dig i din roll! 

Andra Lion Clubs  

Klubbarna kan också dra nytta av andra klubbar genom att dela information avseende "bästa 

praxis”. Som Ordförande för medlemskap kan du enkelt öka medlemmarnas nöjdhet och uppnå 

tillväxtmålen för medlemskap genom att utnyttja det stödnätverk som har upprättats.  

Lions Clubs International  

LCI förstår att växa din Lions Club är viktig på grund av skillnaden varje ny medlem kan göra 

inom ditt samhälle och förstår även vikten av att hålla dina nuvarande medlemmar nöjda. Med 

en liten personlig insats kan du se till att din klubb passar såväl nyligen rekryterade medlemmar 

som medlemmar med många års medlemskap bakom sig.  

Vi arbetar för att bygga ett bibliotek av bästa praxis och framgångsrika historier, så låt oss veta 

vad som fungerar för att få dina nya medlemmar att känna sig mer välkomna och för att fira de 

ledande medlemmarna i din klubb!  

 

   Medlemmarnas nöjdhet 
För att säkerställa att din Lions-klubb är hälsosam och vital 

måste du överväga hur medlemmarna upplever och vad de 

förväntar sig av deras tillhörighet till din klubb. Om dina 

klubbmedlemmar känner att deras tid är väl spenderad 

ifråga om klubbfunktioner och aktiviteter, samt har byggt 

upp vänskapsband inom klubben, kommer de att vara en 

del av din klubb under lång tid. Därför är det viktigt att hålla 

medlemmarna engagerade genom att integrera olika 

program för medlemskapsnöjdhet. Dessa program 

fokuserar på klubbsamarbete, medlemsmoral och 

förbättrade möten för att hjälpa medlemmarna att involvera 

sig i klubben.  

 

Checklista för nya medlemmar  
Använd följande checklista för nya medlemmar så att du välkomnar dina medlemmar och får 

dem att känna sig som en del av en familj: 

 Har jag välkomnat de nya medlemmarna? 

 Har jag tilldelat dem ansvarsområden som matchade vad deras mål var när de gick med 

i klubben? 

 Har jag värderat deras åsikter och respekterat deras idéer? 

 Har jag fått dem att känna sig som en del av en familj? 

 

 

Visste du? 

Det finns flera verktyg och 

resurser online?  

Kolla in:  

www.lionsclubs.org/memberc

hair för flera olika program 

för medlemskapsnöjdhet för 

att hitta det som skulle 

fungera bäst för din klubb. 

http://www.lionsclubs.org/memberchair
http://www.lionsclubs.org/memberchair
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Riktlinjer för medlemsnöjdhet 

Riktlinjerna för medlemsnöjdhet, tillsammans med följande resurser som hänvisas till i 

riktlinjerna, kommer att bidra till att dina medlemmar får den upplevelse de förväntar sig av din 

klubb: 

 Hur är era betyg? Enkät  

 Orientering för nya medlemmar  

 Lions mentorprogram 

 Bedömning av samhällsbehov  

 

Rapport för medlemsnöjdhet  

Använd rapporten för medlemsnöjdhet i slutet av dessa riktlinjer för att följa upp de initiativ som 

du har vidtagit för att skapa medlemskapsnöjdhet. Skicka in rapporten till klubbcheferna varje 

månad så att de är medvetna om klubbens ansträngningar.  

 

Rekrytering av medlemmar  
Varje klubb behöver medlemmar för att uppnå sina tjänstemål. Nya medlemmar ger klubbarna 

nya idéer, nya projekt och ytterligare sätt på vilka man kan göra skillnad i samhället. Som 

Ordförande för klubbmedlemskap ska du organisera medlemskapstillväxten och se till att målen 

uppfylls. 

 

Just Ask! Riktlinjer för rekrytering av nya medlemmar för klubbarna  

Denna hjälpsamma steg-för-steg-guide är utformad för att styra din klubb genom processen att 

rekrytera nya medlemmar och hantera klubbens tillväxt effektivt. 

Även om konceptet är enkelt – det handlar helt enkelt om att fråga samhällets medlemmar 

 om att gå med – så kommer dessa riktlinjer hjälpa dig att förbereda en effektiv plan för att nå 

dessa personer genom att leda din klubb genom en process om fyra steg för att rekrytera nya 

medlemmar: 

1. Förbereda din klubb 

2. Skapa din klubbs tillväxtplan 

3. Implementera din klubbs tillväxtplan 

4. Välkomna nya medlemmar 

 

Medlemskapsmöjligheter  

När medlemmarna bjuds in till att gå med i Lions ska 

du informera dem om de internationella 

tjänsteprogrammen och medlemskategorierna så att 

de kan välja det som passar deras situation. 

Informationsbladet för medlemskapsmöjligheter 

 

Visste du? 

Det är viktigt att förbereda din klubb 

innan du påbörjar din 

rekryteringsinsats. En oförberedd 

klubb kanske inte verkar 

välkomnande för en ny medlem, 

och dina ansträngningar att få nya 

medlemmar att stanna blir inte 

särskilt framgångsrika. Först måste 

du se till att din klubb är redo för 

nya medlemmar innan du 

rekryterar. Använd 

rekryteringsguiden Just Ask! som 

hjälp i denna process.  

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
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kommer att lära dig och dina klubbmedlemmar om alla typer av medlemskap och kategorier 

som finns tillgängliga. 

 

Evenemang för rekrytering av medlemmar eller Inbjudningsrapport 

Använd Evenemang för rekrytering av medlemmar eller Inbjudningsrapport vid slutet av dessa 

riktlinjer för att följa upp antalet deltagare vid varje evenemang, information för möjliga 

medlemmar och anteckningar för uppföljande information om de medlemmarna. Skicka in 

rapporten till klubbcheferna varje månad så att de är medvetna om klubbens 

rekryteringsinsatser och framgångar. 

 

Förmåner och erkännanden 
Lions Clubs International erbjuder olika medlemskapsförmåner och -erkännanden för att belysa 

Lions och klubbarna för deras prestationer. Som Ordförande för medlemskap är det viktigt att du 

delar följande möjligheter med dina klubbmedlemmar för att uppmuntra dem att rekrytera nya 

medlemmar och hålla nuvarande medlemmar nöjda: 

 Sponsorcertifikat: Lions som sponsrar en ny medlem när som helst under Lions-året 

får ett certifikat om sponsring undertecknat av den internationella presidenten.  

 Viktiga medlemskapsutmärkelser: Lions tjänar sin första medlemskapsnyckel genom 

att bjuda in två nya medlemmar och kan tjäna upp till sjutton nycklar för 

medlemsinbjudan. Varje nyckel är utformad för att spegla antalet nya medlemmar som 

en Lion har sponsrat. 

 Utmärkelse för medlemsnöjdhet: Lions-klubbar som behåller 90 procent av deras 

medlemskap eller omvänder hela medlemskapsförlusten under ett räkenskapsår får 

utmärkelsen Member Satisfaction Banner Patch. 

 Chevron-utmärkelsen: Från och med 10 års medlemskap, och efter det i steg om 5 år, 

får Lions en Chevron Pin för deras långvariga tjänst. 

 

Klubbförgrening 

Om din klubb har eller rekryterar en grupp människor som vill ha ett visst fokus, kanske en 

klubbförgrening kan vara det bästa sättet att hålla dessa Lions engagerade i din klubb. Klubbar 

som startar en förgrening får en banderoll, och filialmedlemskap och deras tjänster räknas i 

förhållande till din klubbs övergripande medlemskap och tjänster! Se 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php för mer information.  

 

 

 

 

 

http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php
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PLANERINGSKALENDER FÖR ORDFÖRANDE FÖR MEDLEMSKAP 

 

 

JULI / AUGUSTI / SEPTEMBER 

 Skapa en Utvecklingsplan för medlemskap 

som inkluderar taktik för både kvarhållning 

och rekrytering.  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

OKTOBER / NOVEMBER / DECEMBER 

 

 Kommunicera med medlemmar som inte 

har deltagit i ett möte eller någon aktivitet 

på ett tag.  
 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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PLANERINGSKALENDER EVENEMANG FÖR REKRYTERING AV NYA 

 

 

JANUARI / FEBRUARI / MARS 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

APRIL / MAJ / JUNI 

 

 Välkomna nya medlemmar till din klubb på 

Worldwide Induction Day. 

 Fira framgångar och registrera taktiker som 

fungerade bra och som inte fungerade för 

att hjälpa Ordföranden för medlemskap att 

planera inför nästa år. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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KLUBBMEDLEMMAR ELLER INBJUDNINGSRAPPORT 

FÖR ORDFÖRANDE FÖR MEDLEMSKAP 

Klubbnamn: _________________________________   Datum för evenemang: _____________  

Typ av evenemang: ☐ Möte   ☐ Projekt   ☐ Välgörenhetsgala   ☐ Medlemskapsdrive   ☐ 

Medlemsinbjudan      

☐ Annat: ____________________________________________________________________ 

Beskrivning: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

 

Deltagare (om tillämpligt)  

Antal Lions: _________ Antal icke-Lions: _________ Totalt antal deltagare: ___________ 

 

Möjliga medlemmar 

Namn: ____________________________________   Telefon: __________________________ 

E-post: ______________________________________________________________________ 

Anteckningar/Uppföljning: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Namn: ____________________________________   Telefon: __________________________ 

E-post: ______________________________________________________________________ 

Anteckningar/Uppföljning: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Namn: ____________________________________   Telefon: __________________________ 

E-post: ______________________________________________________________________ 

Anteckningar/Uppföljning: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Kommentarer: 

__________________________________________________________________ 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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RAPPORT FÖR KLUBBMEDLEMSKAPSNÖJDHET 

 

Klubbnamn: ________________________________________ Månad: ___________________ 

 

Följande initiativ har genomförts för att säkerställa att klubbmedlemmarna är nöjda. 

☐  Skapat, granskat eller ändrat en plan för klubbnöjdhet.               Datum för slutförande: _________ 

☐  Genomförde ett frågeformulär för medlemmar.     Datum för slutförande: _________ 

☐  Genomförde ett frågeformulär för tidigare medlemmar.    Datum för slutförande: _________ 

☐  Slutförde Klubbkvalitetsinitiativet.                   Datum för slutförande: _________ 

☐  Genomförde en bedömning av samhällsbehov.     Datum för slutförande: _________ 

☐  Genomförde en ”Hur är era betyg?”- enkät.                 Datum för slutförande: _________ 

☐  Åtgärdade en orsak till att medlemmar lämnar klubben.   Datum för slutförande: _________ 

☐  Annat.         Datum för slutförande: _________ 

 

Beskrivning: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Vilka kunskaper inhämtades? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Kommentarer: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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Lion Cl  

 Lions Clubs International  

 Membership and New Club Programs Department  
 Lions Clubs International  
 300 W 22ND ST 
 Oak Brook IL 60523-8842 USA 
 www.lionsclubs.org 
 E-post:membership@lionsclubs.org 
 Telefon: 630.468.3831 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:membership@lionsclubs.org

