
 
 

 

ARBETSBLAD FÖR MEDLEMSMÅL 
 

DISTRIKT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål för 1:a kvartalet  
Mål för 2:a kvartalet  
Mål för 3:e kvartalet  
Mål för 4:e kvartalet  

Mål för verksamhetsåret  

 Nya 
klubbar 

Chartermedlemmar 
(minst 20 per klubb) 

Mål för 1:a kvartalet   
Mål för 2:a kvartalet   
Mål för 3:e kvartalet   
Mål för 4:e kvartalet   

Mål för verksamhetsåret   

FÖRGÅENDE 
   

 

GENOMSNITT ÖVER 5 ÅR 

Nya medlemmar till befintliga klubbar  
BJUD IN FÖR ATT GÖRA SKILLNAD 
 

Målbeskrivning:  

Senast den 30 juni 2018 kommer distriktet att ha rekryterat________nya medlemmar. 

Att tänka på gällande handlingsplanen: 

• Kommer distriktet att genomföra ett medlemsevenemang för att rekrytera medlemmar?  När och hur kommer 
evenemanget att genomföras? 

• Vem kommer man att utse för att hjälpa befintliga klubbar med rekrytering, särskilt klubbar som har mindre än 20 
medlemmar? 

• Hur kommer distriktet att kommunicera budskapet, Bjuda in för att göra skillnad, till klubbarna? 

Besök verktygslådan för nya medlemmar för att ta del av aktuella resurser. 

Nya klubbar och chartermedlemmar 
BILDA NYA KLUBBAR 
 

Målbeskrivning:  

Distriktet kommer att bilda______nya klubbar med minst _______chartermedlemmar innan den 30 juni 2018. 

Att tänka på gällande handlingsplanen: 

• Var kommer dessa klubbar att bildas?  
• Vilka på multipeldistriktsnivå och/eller distriktsnivå kommer att ha ett nära samarbete med teamledaren för 

bildandet av den nya klubben? 
• Vem kommer att stå fadder för de nya klubbarna? 
• Har ni kvalificerade Certified Guiding Lions tillgängliga eller behöver ni finna lionmedlemmar som kan utbildas 

inom programmet?  

Besök verktygslådan för nya klubbar för att ta del av aktuella resurser. 

 

http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/new-members.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/new-clubs.php


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:e kvartalet/mål för 
verksamhetsåret* % 

Mål för 1:a kvartalet  
Mål för 2:a kvartalet  
Mål för 3:e kvartalet  
Mål för 4:e kvartalet  

Mål för verksamhetsåret  

Verksamhetsårets mål för 
Bjud in för att göra skillnad 

 

+ verksamhetsårets mål för   
chartermedlemmar 

- verksamhetsårets 
retentionsmål 

= mål för 
nettotillväxt 
 

Medlemmar i procent 
KVINNLIGA MEDLEMMAR 
 

*Målet är en del av det totala antalet 
medlemmar i distriktet, inte utöver det 

totala antalet.  

Avregistrerade medlemmar 
MEDLEMSRETENTION 
 

Målbeskrivning:  

Vid slutet av verksamhetsåret 2017-2018 kommer antalet avregistrerade medlemmar i distriktet inte att 
överstiga________. 

 Att tänka på gällande handlingsplanen: 

• Kommer distriktet genomföra intervjuer för att ta reda på den verkliga orsaken till att medlemmar lämnar? Om 
ja, hur kommer den insamlade informationen användas för att lösa problemet? 

• Hur kommer distriktet säkerställa att nya medlemmar får information inom rimlig tid och på ett korrekt sätt? 
• Hur kommer distriktet minska antalet klubbar som stängs på grund av finansiella skäl? 
• Vad kommer distriktet att göra för att främja en positiv medlemsupplevelse i klubbarna? 

Besök verktygslådan för medlemsretention för att ta del av aktuella resurser. 

 

Målbeskrivning:  

Distriktet kommer att bestå av ________% kvinnliga medlemmar vid slutet av det fjärde kvartalet. 

. Att tänka på gällande handlingsplanen: 

• Vilka slags aktiviteter kommer att genomföras för att rekrytera fler kvinnor till Lions? 
• Hur kommer du att främja fördelarna med att vara medlem i Lions till potentiella kvinnliga medlemmar? 
• Kommer distriktet att ansöka om ett symposieanslag? 

Besök LCI:s webbplats för aktuella resurser. 

 

Nettotillväxt 
 Använd formeln nedan för att beräkna distriktets mål för nettotillväxt: 

  

 

MGW17-18.SW 

http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/member-retention.php
http://members.lionsclubs.org/SW/lions/global-membership-team/global-membership-team-specialists/gmt-family-women-specialist.php

	DISTRIKT

	Field_1: 
	Field_2: 
	Field_3: 
	Field_4: 
	Field_5: 
	Field_6: 
	Field_7: 
	Field_8: 0
	Field_9: 0
	Field_10: 
	Field_11: 
	Field_12: 
	Field_13: 
	Field_14: 
	Field_15: 
	Field_16: 0
	Field_17: 
	Field_18: 
	Field_19: 
	Field_20: 
	Field_21: 0
	Field_22: 0
	Field_23: 0
	Field_24: 
	Field_25: 
	Field_26: 
	Field_27: 0
	Field_28: 
	Field_29: 
	Field_31: 
	Field_32: 
	Field_33: 
	Field_34: 0
	Field_35: 0
	Field_30: 
	Field_36: 0
	Field_37: 0
	Field_38: 0
	Field_39: 0


