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Lions på internet
Folk använder internet till i stort sett allt, från att
betala räkningar och handla till att kommunicera
med familj och vänner. Internet är också den
resurs man tar till för att söka efter information.

Denna guide är utformad för att visa de
möjligheter internet kan erbjuda alla lionklubbar
i världen. Den innehåller förslag till att hålla
medlemmarna informerade, driva klubbens
verksamhet och marknadsföra klubben.

Varför använda internet?
Att använda internet är ett mycket bra sätt att
kommunicera klubbens evenemang och
aktiviteter, och det är gratis! Kommunikation
med e-post, klubbens webbplatser och e-
klubbhus, sidor för sociala nätverk och
e-nyhetsbrev gör att ni kan driva klubbens
verksamhet på internet och hålla kontakt med
klubbens medlemmar och marknadsföra
klubben för allmänheten.

Driva 
klubbens verksamhet
Cyberklubbar och de som är duktiga på internet
driver verksamheten och hanterar
administrationen elektroniskt och träffas för att
genomföra serviceaktiviteter och insamlingar.
Några fördelar med att driva Lions verksamhet
på internet:

• Utföra administrativa uppgifter och
fatta beslut
• Minska kostnaderna för möten, utskick,
avgifter osv.
• Öka mötesnärvaron
• Möten när det passar  
• Förbättra medlemmarnas upplevelse
• Värna om miljön genom att inte använda
så mycket papper, bränsle för att köra till
möten osv.

Här följer några exempel på hur klubbar kan
driva verksamheten via internet.

Ändra er klubbs 
stadgar och 
arbetsordning

En klubb måste inte vara en cy-
berklubb för att genomföra en del,
eller all, verksamhet på internet. Alla
lionklubbar kan driva sin verksam-
het på internet, under förutsättning
att klubben ändrar sina stadgar och
arbetsordning. Nedan följer ett ex-
empel på ändringsförslag:

”BESLUTAS att [klubbens namn]
Lions Club får driva sin verksamhet
via internet, under förutsättning att
ingen sådan handling ska träda i
kraft innan den godkänts skriftligen
av en majoritet av medlemmarna i
klubben. Sådan handling kan vara
initierad av presidenten (eller över-
väg att ta med nuvarande styrelse-
medlemmar) i ovannämnda klubb,
röster om detta, måste för att vara
giltiga, erhållas av sekreteraren
inom 10 dagar efter det ursprung-
liga e-postmeddelandet.” 

Genom att anta ovanstående änd-
ringsförslag kan klubben vidta
snabba åtgärder i de frågor som
kräver detta. Även om klubben har
för avsikt att behålla sina traditio-
nella möten ger detta klubben möj-
lighet att utföra vissa saker via
internet om så krävs. På samma
sätt som vid traditionella klubbmö-
ten måste lionklubbar som bedriver
verksamhet via internet vara be-
slutsmässiga för att kunna fatta gil-
tiga beslut genom omröstning.
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E-post
E-post är en av de mest populära formerna för kommunikation. Det är ett enkelt sätt att

kommunicera med klubbens medlemmar mellan mötena. 

Skapa en e-postadress för klubben så att kommunikationen till medlemmarna alltid

kommer från samma e-postadress. En klubbtjänsteman bör få till uppgift att regelbundet

kontrollera inkorgen, svara på frågor och skicka ut medlemsuppdateringar. Det finns gott

om operatörer som tillhandahåller gratis e-posttjänster, och några av de mest populära

är Gmail, Yahoo och Outlook. Ditt e-postkonto har en kontaktlista, så se till att

klubbmedlemmarna och deras e-postadresser är inlagda på listan och att listan

regelbundet uppdateras.

 

Idéer för användning av e-post för kommunikation med klubbmedlemmarna:
• Skicka ut dagordningen före ett möte och protokollet efter mötet.
• Skicka en påminnelse med information före en serviceaktivitet (tid, plats, vad man
ska ha på sig osv.).
• Skicka ett meddelande när nya medlemmar går med och presenterna dem.

Tips för användning av e-post för kommunikation med klubbmedlemmarna:
• Kontrollera e-posten regelbundet och svara snabbt.
• Använd länkar för att styra medlemmarna till en webbplats. 
• Använd blindkopia (BCC) när du skickar gruppmeddelanden - det både skyddar
era medlemmar och gör utskriften kortare om man skriver ut e-posten genom att
mottagarnas e-postadresser döljs.
• Skriv något meningsfullt i ämnesraden så att medlemmarna vet vad e-posten
handlar om. 
• Använd ett enkelt språk och ge bara den information som behövs. Folk får mycket
e-post och har inte alltid tid att läsa långa meddelanden.
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E-klubbhus
Om en person söker information om er lionklubb eller distriktet är det första de gör att
söka efter klubben på internet. Därför är det viktigt att alla klubbar har en tilltalande och
informativ webbplats.

Lions Clubs International gör det enkelt att ha en webbplats som ser professionell ut
genom att ge klubbarna ett gratis e-klubbhus, e-leoklubbhus eller e-distriktshus. Med 
e-klubbhuset kan ni hålla medlemmarna och den lokala befolkningen uppdaterade om
de projekt klubben arbetar med och samtidigt främja klubbens aktiviteter och
rekryteringen av nya medlemmar.

E-klubbhuset ger klubbarna en färdig mall som redan har Lions Clubs Internationals
varumärke och tomma fält att fylla i. Webbplatsen är redan formaterad med:

• Klubbens startsida: Här kan du lägga upp bilder på klubbens medlemmar när de
deltar i klubbens projekt och aktiviteter samt en kort historik om klubben. 
• Kalender: Använd kalendern för att hålla alla informerade om möten,
serviceaktiviteter, insamlingar och andra viktiga datum. 
• Klubbprojekt: Här kan du ange information om klubbens projekt och informera
allmänheten om hur de kan stödja era projekt. 
• Foton: Visa upp klubbens aktiviteter och projekt genom att lägga upp bilder. 
• Kontaktsida: Lägg upp information om klubbens kontaktpersoner så att
allmänheten kan kontakta klubben och lära sig mer om klubben och engagera sig. 
• Sidan Endast för medlemmar: Ge medlemmarna möjlighet att kommunicera
information om nyheter, uppmuntra mötesdeltagande och ge erkänsla till klubbens
medlemmar.
• Upp till ytterligare fem sidor kan läggas till om klubbens särskilda evenemang
och nyheter. 

För att sätta upp klubbens e-klubbhussida, fyll i ansökan. Du kanske vill titta på andra
klubbars e-klubbhus för att få idéer om hur ni ska göra er sida framträdande. När ni
skapar ert e-klubbhus, se till att använda MyLCI för att lägga till e-klubbhusets URL på
klubbens sida för Hitta en klubb på LCI:s webbplats.

Tips för att skapa en professionell webbplats:
• Gör det enkelt: Använd inte för mycket information, då detta gör det svårt att läsa
och gör läsarna mindre intresserade. 
• Uppdatera ofta: Se till att uppdatera sidan ofta, speciellt kalendern. Det sista du
vill är att låta en potentiell medlem komma till ett möte på fel tid eller fel plats.
• Korrekturläs: Se till att korrekturläsa webbplatsen noggrant innan den läggs ut
för allmänheten.
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Elektroniska nyhetsbrev
Om klubben har skickat ut nyhetsbrev i pappersform, fundera över att byta till e-
nyhetsbrev. Att skicka ut nyhetsbrev via e-post sparar inte bara pengar på tryck och
porto, utan det hjälper klubben att bli miljövänlig!

E-nyhetsbrev kan användas till allt från att rekrytera till PR genom att hålla medlemmarna
informerade. De kan skickas till dem i samhället som är intresserade, klubbmedlemmar
och potentiella medlemmar för att informera dem om klubben och dess aktiviteter.

Förslag på information att ta med i ett e-nyhetsbrev:
• Evenemangskalender med kommande möten, serviceaktiviteter och insamlingar
• Kontaktinformation, såsom en lista med klubbtjänstemän
• Information om hur man blir medlem
• Resultat och bilder från insamlingar och serviceaktiviteter
• En länk till klubbens webbplats
• Länkar till klubbens sidor för sociala nätverk
• Erkänsla till medlemmar och icke medlemmar

Elektroniska anpassningsbara
broschyrer
Broschyrer är ett annat bra sätt att marknadsföra
klubben, aktiviteter och rekrytering av nya
medlemmar. Anpassningsbara broschyrer kan
hittas på PR-sidan på LionsClubs.org.

Insamlingsaktiviteter
Tack vare att internet öppnar nya dörrar till fler läsare kan det bli lättare för
klubben att samla in pengar. Med så många människor som använder internet varje dag
och driver sin dagliga verksamhet via internet, är insamlingsaktiviteter på internet ett
bekvämt sätt för allmänheten att delta och att stödja klubben. För att samla in medel på
internet behöver klubben arbeta med en av många webbplatser som kan sätta upp ett
system för kreditkortsbetalning på internet: 

• Pay Pal erbjuder möjlighet att lägga till knappen Donera på er webbplats, blogg,
sida för sociala media eller e-post, och även skapa en egen webbplats för att
samla in medel till ett särskilt ändamål via internet.
• Causes gör att ideella organisationer kan bygga ett nätverk av individer som vill
stödja organisationen, genomföra insamlingskampanjer, bygga upp
frivilligkapacitet med mera. De tillgängliga verktygen kan användas för att ge alla
individer som vill stödja organisationen möjlighet att agera, engagera vänner och
utöka ert kontaktområde genom era deras sociala nätverk. 
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http://www.causes.com/ 
https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-content&content_ID=merchant/donations
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Anslagstavlor/Forum
En anslagstavla, även känd som ett internet-
forum, är en plats för medlemmarna att
kommunicera. Anslagstavlan är ofta uppdelad
per ämne och ger medlemmarna möjlighet att
kommunicera när det passar dem.
Meddelanden sparas till dess att de tas bort
eller arkiveras av en moderator. Ett flertal
webbplatser erbjuder gratis anslagstavlor,
t.ex. Board Host, Active Board och 
Yahoo Groups.

Chatrum
Chatrum är mötesplatser där medlemmarna
kan kommunicera i realtid. Webbsidor som
Yahoo Messenger kan användas för att genomföra klubbmöten, diskussioner och
idéutbytessessioner. 

Insamling av avgifter
Gör det bekvämt för klubbens medlemmar att skicka in betalning av sina avgifter via
webbsidor såsom Pay Pal eller We Pay. Ta med länkar för betalning av avgifter på
internet i e-post, e-nyhetsbrev eller på medlemssidan på e-klubbhuset. 

MyLCI
MyLCI är ett värdefullt webbaserat verktyg för dig som förenklar de administrativa
uppgifterna i klubben och distriktet. Utformningen av MyLCI är baserad på förslag från
klubb-, distrikts- och internationella tjänstemän i hela världen. MyLCI är tillgängligt för
lion- och leotjänstemän överallt. 

När du loggar in på MyLCI kommer du in på en
anpassad hemsida som innehåller en
ögonblicksbild av information som är skräddarsydd
för dina behov. Några av de saker MyLCI kan
användas för är att ange medlems- och
serviceaktivitetsinformation, visa och betala
klubbens fakturor, skriva ut medlemskort, utse
klubbtjänstemän och lägga in klubbens webbadress
och möteslokal. Nya funktioner och förbättringar
läggs till regelbundet.  

MyLCI är kraftfullt och lättanvänt.  När du behöver
hjälp finns den alltid nära tillhands.  Klicka bara på Supportcenter och få resurser och
instruktioner om det ämne du arbetar med.
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Etik

Följ alltid Lions etikregler. Detta
gäller alla typer av elektronisk
kommunikation.

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/bpm_ch06.pdf
https://mylci.lionsclubs.org/
https://www.wepay.com/
https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro
http://messenger.yahoo.com/
http://groups.yahoo.com/
http://www.activeboard.com/
http://www.boardhost.com/


Marknadsföring av klubben
Internet är en viktig del i klubbens kommunikationsstrategi. Er webbplats är ert främsta
sätt att kommunicera elektroniskt med allmänheten. Innehållet ska vara relevant,
välskrivet, välorganiserat och lätt att hitta i. Sätt in klubbens webbadress på allt som
klubben producerar: Brevpapper, flygblad, affischer, pressmeddelanden, broschyrer,
visitkort etc. Ju fler ställen där webbadressen publiceras, desto större är sannolikheten
att människor kommer att använda den för att söka efter mer information.  

PR-verktyg
Utnyttja Lions Clubs Internationals PR-verktyg på webbplatsen för att utveckla klubbens
PR-program:

• Exempel på pressmeddelanden: Ett flertal tomma mallar för pressmeddelanden
kan laddas ner. 
• Viktig information samt frågor och svar: När man talar med
media och med allmänheten om lionklubbar och LCI är det bra
att vara förberedd och veta vilket budskap man vill nå ut med. 
• Faktablad och historikblad: Dessa publikationer innehåller
uppdaterad information om organisationen och dess historia
och kan laddas ner. 
• Logotyper: LCI:s och LCIF:s logotyper och
programlogotyper finns i olika format för nedladdning. 
• Lions News Network: Lions News Network (LNN) innehåller
videor och servicemeddelanden från LCI och LCIF.  
• LQ – Lions Quarterly videomagasin:
LQ produceras fyra gånger om året
och visar inspirerande berättelser
från lionklubbar. Videor kan laddas
hem från LCI:s webbplats. Det här är
en utmärkt presentation både för
lionmedlemmar och för icke
medlemmar och kan användas
på kabeltevestationer. 
• Verktyg för att skicka in artiklar och
foton: Använd Skicka in en artikel
och Skicka in en bild för att ge information till internationella huvudkontoret. 
• Newswire: Detta månatliga nyhetsbrev på webbplatsen täcker de senaste
nyheterna, information och program från internationella huvudkontoret. Denna
information kan tas med i klubbens, distriktets och multipeldistriktets publikationer. 
• Hur man kommer med i tidningen LION: Tips om hur man skriver artiklar till
tidningen LION och råd om hur man tar bra bilder. 
• LCI:s evenemangskalender informerar om kommande program och marknadsför
dem lokalt.
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Sociala media
Sociala mediasidor gör att man kan dela med sig av idéer, aktiviteter, evenemang och
intressen inom enskilda nätverk. Våra medlemmar och framtida medlemmar är ute på
Facebook, Twitter och andra sociala mediasidor. Ta klubbens konversationer till de här
sidorna genom att skapa ett gratis konto för klubben. Sociala media är ett utmärkt sätt
att marknadsföra klubben och hjälper er att nå ut till fler på hemorten, visa upp
klubbmedlemmar, få fler gåvor och få fler att delta i era evenemang.

Facebook
Facebook är en social mediasida för att koppla ihop
vänner, familj och affärskollegor. Användarna kan
skapa en personlig profil, lägga till andra användare
som vänner, utbyta meddelanden och gå med i
grupper med ett gemensamt intresse.

Så här kommer man igång med Facebook:
1. Skapa en personlig profil på Facebook eller en
klubbs/ett distrikts Facebook-sida.

2. Be vänner och klubbmedlemmar att ”Gilla”
sidan via e-post, nyhetsbrev och bloggar. När
du har minst 25 fans, korta ner din webbadress och få en trendig URL så att
medlemmarna lättare kan hitta din sida.

Facebook-termer man bör känna till:
• Personlig profil: En persons biografi.
• Vänner: Personer som har kopplat sig till din personliga profil.
• Sida: Sidor är till för organisationer och företag som vill få ut information på ett
officiellt, offentligt sätt till personer som väljer att koppla sig till dem.
• Grupp: Grupper utgör en stängd mötesplats för små grupper där de kan
kommunicera om gemensamma intressen. Vem som helst kan skapa en grupp.
• Gilla: Ett sätt att ge positiv återkoppling eller koppla sig till sådant man bryr sig om
på Facebook. Du kan gilla innehåll som vänner lägger ut eller gilla en sida som du
vill koppla dig till på Facebook. 

Webbplatser som Facebook ändrar ofta sina plattformar och mallar, och därför är det
omöjligt för oss att alltid ge den mest uppdaterade informationen som finns. Använd
Facebooks hjälpcenter för att söka efter den mest uppdaterade informationen.

Facebook-tips:
• Lägg ut information och bilder om klubbmöten och serviceprojekt.
• Ställ öppna frågor till dina fans.
• Var uppmärksam på vad dina fans säger.
• Svara på dina fans kommentarer.
• Bjud in dina kontakter att gå med på din sida.
• Följ andra samhällsorganisationer och ledare på Facebook.
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https://www.facebook.com/help/?ref=drop
http://www.facebook.com/username
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Twitter
Twitter är socialt medium på internet och en tjänst för
korta blogginlägg där användare kan sända och läsa
textbaserade inlägg på upp till 140 tecken, informellt
kallade ”tweetar”.

Så här kommer man igång med Twitter:
1. Skapa en personlig profil på Twitter eller en
klubbs/ett distrikts profil.

2. Fyll i en biografi med en profil och en bild.
3. Hitta andra genom att söka på namn eller ämne
eller importera dina kontakter.

4. Skriv din första tweet.

Twitter-termer man bör känna till:
• Tweetar: Utlagda meddelanden.
• 140 tecken: Max. meddelandestorlek.
• Återtweeta: Tweeta någon annans tweet på din profil.
• Följare: De som abonnerar på ditt konto.
• Följande: Andra konton du abonnerar på.

Webbplatser som Twitter ändrar ofta sina plattformar och mallar, och därför är det
omöjligt för oss att alltid ge den mest uppdaterade informationen som finns. Använd
Twitters hjälpcenter för att söka efter den mest uppdaterade informationen.

Twittertips:
• Tweetämnen såsom evenemang, projekt och medlemmar som utmärkt sig.
• Ställ frågor.
• Bjud in dina kontakter att koppla sig till ditt konto.
• Återtweeta andras meddelanden för att bygga upp relationer.

Bloggar
Bloggar ger klubbarna ytterligare en plats att kommunicera. Texten i bloggar skrivs oftast
på ett informellt sätt. För att vara effektiva måste bloggar uppdateras regelbundet. Det
finns många gratis bloggwebbplatser, såsom Wordpress och Tumblr.

Bra idéer till bloggämnen kan vara:
• En närmare titt på ett av era serviceprojekt
• Fördelarna med att vara lionmedlem
• En medlemsprofil
• Intressanta godbitar om klubben
• Vitsord om klubben
• Information om frivilligarbete
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Få kontakt med Lions Clubs International
Gå med i en eller flera av dessa internetgrupper för att upprätta kontakt med andra
lionmedlemmar. Dela information, idéer och videos. Och låt hela världen få veta att du är
stolt över att vara med i Lions!

Fullständig lista om LCI på webben (smartphonevänlig): http://lionsclubs.org/web

Besök vår blogg för att läsa en ström av bidrag från
personalen på Lions Clubs International – och vår
internationella president.

Prenumerera på vår kanal på You Tube – världens
främsta videodelningswebbplats– för att se våra videor.

Följ oss på Twitter för nyheter från internationella
huvudkontoret – och lionklubbar runtom i världen.

Gilla följande LCI-sidor på Facebook: Lionklubbar,
leoklubbar, Lions Quest, Lions barn först, SMiLE, 
LCI:s kongress.

Gå med i ett nätverk för lionklubbsmedlemmar – och
erfarna yrkeskollegor – på Linkedin.

Se foton från lionmedlemmar runtom i världen på
Flickr – världens mest populära webbplats för att dela
med sig av foton.

Instagram är ett enkelt sätt att dela bilder.

Google+ är ett mycket bra sätt att marknadsföra er klubb
för det är knutet till allt på Google.
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Lions cyberklubbar
Internet fortsätter att ändra vårt sätt att kommunicera och det sätt på vilket världen
fungerar. Det är därför som ni kanske vill starta en Lions cyberklubb. Cyberklubbbar
träffas främst via internet och driver sin verksamhet online. Att driva klubbens
verksamhet på internet underlättar kontakten mellan medlemmarna och kan hjälpa till att
genomföra aktiviteter snabbare.

Chartra en ny cyberklubb
En lionklubb som bara träffas via Internet och gör sitt arbete online kan startas precis
som en traditionell klubb. Observera att LCI kräver att 75 % av nya chartermedlemmar
bor eller arbetar inom multipeldistriktet för att säkerställa att alla klubbar är knutna till de
hemorter de hjälper och finns inom räckhåll för lokala ledares stöd och evenemang.
Det krävs:

• 20 eller fler chartermedlemmar,
• Fadderskap av en klubb, ett distriktsråd, en distriktskommitté, en region eller
en zon 
• Godkännande från er distriktsguvernör
• En ifylld charteransökan
• Betalning av charteravgifter

En klubb kan också välja att skapa en cyberklubbsfilial.
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En fadderklubb hjälper 
sin nya lionklubb att upprätthålla 

högt engagemang samt hög 
aktivitet och entusiasm.

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php


Resurser

Bloggar

- Wordpress: http://wordpress.com

- Tumblr: http://tumblr.com 

Chatrum

- Yahoo Messenger: http://messenger.yahoo.com/

Cyberklubbar 

- Cyberklubbsinformation: http://www.lionsclubs.org/SW/becoming-a-
lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php

- Charteransökan för cyberklubb:
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk38a.pdf

- Cyberklubbsfilial: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-
and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php

Avgiftsinsamlingar

- PayPal: https://www.paypal.com/webapps/mpp/website-payments-pro

- We Pay: https://www.wepay.com/

Facebook: http://facebook.com 

- Instruktioner för att skapa en personlig profil:
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- Instruktioner för att skapa en Facebook-sida för klubben/distriktet:
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf

- Facebooks trendiga URL: http://www.facebook.com/username

- Facebooks hjälpcenter: https://www.facebook.com/help 
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https://www.facebook.com/help/
http://www.facebook.com/username
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
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http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk38a.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/SW/becoming-a-lion/starting-a-new-club/cyber-lions-club.php
http://messenger.yahoo.com/
http://tumblr.com
http://wordpress.com


Insamling av pengar

- Causes: http://www.causes.com/

- PayPal: https://merchant.paypal.com/cgi-bin/marketingweb?cmd=_render-
content&content_ID=merchant/donations

Anslagstavlor/Forum

- Active Board: http://www.activeboard.com/

- Board Host: http://www.boardhost.com/

- Facebook-grupper https://www.facebook.com/about/groups

- Yahoo-grupper: http://groups.yahoo.com/ 

MyLCI: https://mylci.lionsclubs.org/

PR-verktyg

- Lions PR-verktyg på webbplatsen: http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-to
ols.php

- Exempel på pressmeddelanden http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php

- Viktig information och frågor: http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keyme
ssage.php

- Faktablad: http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/pr799.pdf

- Historikblad: http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/pr800.pdf

- Logotyper: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/resources/logos-and-
art/index.php

- Lions New Network (LNN): http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-
events/lions-news-network/index.php

- Lions Quarterly videomagasin (LQ): http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-
events/lions-news-network/lq.php
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http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/lq.php
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http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/pr-guide/using-key-pr-tools.php
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http://www.activeboard.com
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- Newswire: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-
community/news-news-online.php

- Tidningen Lions på webbplatsen: http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-
events/lion-magazine/news-magazine-howto.php

- LCI:s evenemangskalender http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/online-community/calendar-of-events.php

Skicka in artiklar och foton till LCI

- Skicka in en artikel: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-
community/submit-a-story.php

- Skicka in ett foto: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-
community/submit-a-photo.php

Twitter: http://twitter.com 

- Twitters hjälpcenter: http://support.twitter.com

- Instruktioner för att skapa en personlig profil:
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-individual-accounts.pdf

- Instruktioner för att skapa en klubb-/distriktsprofil:
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/2013-social-media-trifold-getting-
started-tacebook-twitter-club-district-accounts.pdf
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http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/calendar-of-events.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/calendar-of-events.php
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http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/news-news-online.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/news-news-online.php


Online Communications Department 
Lions Clubs International
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
E-post: online.communications@lionsclubs.org 
Telefon: 630-203-3846
lionsclubs.org
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