
MEDLEMSPROGRAM FÖR FAMILJER  

 

Programsammanfattning:  
Medlemsprogrammet för familjer uppmuntrar familjer att göra frivilliginsatser tillsammans genom att 
erbjuda familjemedlemmar en speciell medlemsavgift samt program som involverar barn och ungdomar i 
klubbaktiviteter. Familjevänliga klubbar och lejonungeprogrammet tillför ny entusiasm och energi till 
klubbarna, inleder en tradition av frivilliginsatser, en livslång samhörighet med Lions samt skapar nya 
klubbar. 
 

Frågor och svar: 
Hur ser medlemsavgiften för familjer ut? 
Den första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift (USD 
43) och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell 
medlemsavgift (USD 21,50). Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgiften (USD 25) eller 
charteravgiften (USD 30).  
 

Medlemsavgift för familjer gäller endast den internationella medlemsavgiften. Klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt uppmuntras till att införa sin egen lokala struktur för medlemsavgift för familjer.  
 

 
Vem kvalificerar till medlemsavgift för familjer? 
Medlemsprogrammet för familjer gäller för familjemedlemmar som är (1) kvalificerade för medlemskap i 
Lions, (2) för närvarande är medlemmar eller går med i samma klubb och (3) lever i samma hushåll och 
är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, 
barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt 
på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmar som är under 26 år behöver inte bo i samma hushåll om de 
genomgår högskole-/universitetsutbildning eller deltar i landets militärtjänst. 
 
Vad händer om man är osäker på om en föreslagen familj kvalificerar till medlemsprogrammet för 
familjer? 
Klubbsekreterarna måste, baserat på programmets definitioner, fastställa vilka medlemmar i klubben som 
uppfyller kriterierna inom programmet. Klubbsekreteraren måste på certifieringsformuläret, eller vid 
inregistrering på MyLCI, ange vilken dokumentation som använts för att verifiera adress och denna 
information kan komma att granskas. 
 
Hur blir familjen certifierad som familjeenhet? 
Nya och befintliga klubbar kan certifiera familjemedlemmarna via MyLCI. Nya klubbar som inte använder 
MyLCI kan certifiera familjemedlemmar på Rapporten över chartermedlemmar (TK-21a). Befintliga 
klubbar som inte använder MyLCI kan skicka in certifieringsformuläret för familjer (TK-30) tillsammans 
med medlemsrapporten. Omcertifiering behövs bara vid ändring av adress eller medlemsstatus. 

 
Hur fastställer klubbsekreterarna vem som är huvudman i hushållet (HH)? 
Vem som helst i familjen kan utses till huvudman i hushållet. All information om efterföljande 
familjemedlemmar baseras därefter på relationen till huvudmannen i hushållet. 
 
Är kraven för medlemskap och dess förmåner olika för familjemedlemmar? 
Nej, familjemedlemmar måste uppfylla samma krav som för övriga lionmedlemmar och erhåller samma 
rättigheter och förmåner som andra aktiva lionmedlemmar. 

 
Tillgängligt material: 

 Familjemedlemskap, broschyr (MPFM-8)  

 Konceptet för familjevänliga lionklubbar “Så här fungerar det”  

 Certifieringsformulär för familjer (TK-30) 

 Lions lejonungeprogram och aktivitetsguide (MPFM33.pdf)  

 Lejonungeprogrammet, aktiviteter (MPFM-34)  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mpfm34.pdf


 Lejonungeprogrammets broschyr (MPFM-37)  

 Lions symposieprogram om familjer och kvinnor, vägledning (MP-101) 
 

Kontakta LCI: 
Frågor gällande medlemsprogrammet för familjer: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org 
  
Frågor gällande certifiering av familjemedlemmar på webbplatsen:  
MyLCI Support Center 
E-post: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Frågor gällande insändande och handläggning av certifieringsformuläret för familjer:  
Member Service Center 
Telefon: 630-203-3830 
E-post: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org


MEDLEMSPROGRAM FÖR KVINNOR  
 

Programsammanfattning:  
Medlemsprogrammet för kvinnor inleddes år 2003 för att öka antalet kvinnliga medlemmar. Initiativet har 
varit mycket framgångsrikt och organisationen ser att antalet kvinnliga medlemmar fortsätter att öka. 
Under år 2008 sammankopplades medlemsprogrammet för kvinnor med medlemsprogrammet för 
familjer. 
  

Frågor och svar: 
Vilka typer av initiativ stödjer Lions Clubs International för att uppmuntra till ökning av antalet 
kvinnliga medlemmar? 

1. Specialister för utveckling av familjemedlemskap och kvinnligt medlemskap utses för en period på 
tre år. Specialisterna utses av distriktsguvernörens team i samråd med GMT 
multipeldistriktskoordinatorn och GMT distriktskoordinatorn. Specialisterna övervakar 
rekryteringen och deltagandet av familjemedlemmar och kvinnliga medlemmar i distriktet och 
multipeldistriktet. 

2. Symposier och anslag för familjer och kvinnor finns för att kunna utbyta idéer och finna nya 
projekt, nya medlemmar samt möjligheter att bilda nya klubbar.  

3. Det finns anslag att söka för att genomföra ett regionalt seminarium för kvinnor för att utforska 
faktorerna kring att rekrytera och behålla kvinnliga medlemmar, finna strategier för att öka antalet 
kvinnor inom Lions och sammanställa en handlingsplan. 

 
Hur mycket har antalet kvinnliga medlemmar ökat? 
Antalet kvinnliga medlemmar ökade från 13,7 % verksamhetsåret 2002-2003 till 27 % verksamhetsåret 
2014-2015.  
 

Tillgängligt material: 
 Jag är en Lion (ME-37) 

 Lions symposieprogram om familjer och kvinnor – vägledning (MP-101) 

 Lions regionala seminarium för kvinnor - vägledning (MP-102) 
 

Kontakta LCI:  
Medlemsutveckling 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipdev@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mp102.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


 

MEDLEMSPROGRAM FÖR STUDERANDE  

 

Programsammanfattning:  
Programmet för studerande medlemmar erbjuder en speciell avgiftsrabatt åt studerande för att uppmuntra 
dem att bli medlemmar i lionklubbar vid högskolor och universitet och traditionella lionklubbar samt 
garantera de studerandes dynamiska inblandning i Lions. Programmet ökar våra rekryteringsinsatser och 
ger fler studenter möjlighet att gå med i organisationen.  
 

Frågor och svar: 
Vilka är komponenterna i medlemsprogrammet för studerande? 

 Aktivt medlemskap: Kvalificerade studenter är aktiva medlemmar med alla rättigheter och 
privilegier, som till exempel rätt att rösta, samt skyldigheter som det innebär att vara medlem i en 
lionklubb.  

 Medlemsavgifter för studenter: Kvalificerade studenter är befriade från charter/inträdesavgiften 
och betalar endast halv internationell medlemsavgift. Vi rekommenderar även att distrikt och 
multipeldistrikt överväger att avstå från eller ta ut en lägre avgift för studentmedlemmar enligt vad 
de finner lämpligt. VIKTIGT: Studenter i nya lionklubbar vid högskolor och universitet, eller i 
klubbar där majoriteten är studenter, måste förbetala den internationella medlemsavgiften för ett 
år och skicka in den tillsammans med charteransökan. 

 
Vem kan utnyttja studentmedlemsavgiften? 
Definition av kvalificerad student är följande: En student är en person som är inskriven vid en 
utbildningsinstitution och är från myndig ålder till och med 30 år. Studentmedlemmar måste lämna in 
dokumentation som bekräftar inskrivning vid skola och ålder.  
 
I en nychartrad klubb vid en högskola eller ett universitet, eller i en klubb där de flesta är 
studentmedlemmar, måste alla chartermedlemmar som uppfyller kraven för studentmedlemsprogrammet 
förbetala den internationella studentmedlemsavgiften för ett år. Dessa avgifter måste skickas in 
tillsammans med charteransökan. Förbetalning av medlemsavgifterna krävs inte när klubben är 
etablerad. 
 
Kan nuvarande studenter i lionklubbar vid högskolor och universitet få rabatt? 
Ja. Studenter i lionklubbar vid högskolor och universitet kvalificerar för medlemsavgiften för studenter.  
 
Gäller den lägre avgiften även för vanliga klubbar? 
Ja. Alla studenter som är engagerade i traditionella klubbar kvalificerar för medlemsavgiften för studenter. 
 

Tillgängligt material: 
 Certifieringsformulär för studentmedlem (STU-5)  

 Vägledning i att rekrytera unga vuxna (EX-800)  

 Vägledning i att rekrytera unga vuxna, PowerPoint-presentation 

  Var en del av något som gör en skillnad(EX-801) 

 Engagera dig och bli medlem i Lions, video  
 

Kontakta LCI:  
Frågor gällande medlemsprogrammet för studerande: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Frågor gällande certifiering av familjemedlemmar på webbplatsen:  
MyLCI Support Center 
E-post: MyLCI@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/ppt/YoungAdultsRecruitingGuide.ppt
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qtryMhBcxcE
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org


 
Frågor gällande insändande och handläggning av certifieringsformuläret för familjer:  
Member Service Center 
Telefon: 630-203-3830 
E-post: Memberservicecenter@lionsclubs.org 



PROGRAM FÖR LEO TILL LION  

 

Programsammanfattning:  
För att positionera Lions som en ledande humanitär kraft bland unga framtida ledare har Lions Clubs 
International uppdaterat sitt Leo till Lionprogram genom att erbjuda en ytterligare avgiftsrabatt till 
kvalificerade tidigare leomedlemmar och unga vuxna. Leo till Lion-programmet uppmuntrar tidigare 
leomedlemmar att gå med i lionklubbar och rekrytera andra likasinnade unga vuxna och därmed utveckla 
unga vuxnas deltagande i Lions och bana väg för framtida lionledarskap.  
 

Frågor och svar: 
Vilka är komponenterna i programmet för Leo till Lion? 

 Aktivt medlemskap: Individer som kvalificerar som tidigare leomedlemmar eller unga vuxna är 
aktiva medlemmar med alla rättigheter och privilegier, som till exempel rätt att rösta, och 
skyldigheter som ett medlemskap i en lionklubb innebär. 

 Leo till Lion-avgifter: Tidigare leomedlemmar och kvalificerade unga vuxna behöver inte betala 
charter/inträdesavgiften och de som är under 30 år betalar endast halv internationell 
medlemsavgift.  
 

Vem kvalificerar för Leo till Lion-medlemsavgifter? 

 Tidigare leomedlemmar - Nuvarande och tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 
30 år. Certifiering krävs för att verifiera ålder och medlemskap i en leoklubb. Leomedlemmar har 
även möjligheten att chartra en ny lionklubb och rekrytera sina kamrater. 

 Kvalificerade unga vuxna - Unga vuxna, från myndig ålder och upp till 30 år kvalificerar så länge 
minst 10 nya medlemmar uppfyller kraven ovan som tidigare leomedlemmar samt att de har varit 
leomedlemmar i minst ett år och en dag. Kvalificerade unga vuxna måste lämna in dokumentation 
som bekräftar ålder. 

 
Gäller den lägre avgiften även för vanliga klubbar? 
Ja. Alla kvalificerade tidigare leomedlemmar som är engagerade i traditionella klubbar har rätt att erhålla 
den reducerade Leo till Lion- avgiften. Men unga vuxna kvalificerar endast om de går med i en klubb som 
chartras av 10 eller fler tidigare leomedlemmar som har varit leomedlemmar i minst ett år och en dag. 
 
Vilka andra förmåner finns det för tidigare leomedlemmar som blir medlemmar i Lions? 

 Tillgodoräkning för tidigare år som leomedlem: Tidigare leomedlemmar kan inrapportera sina 
tidigare år som leomedlem på formuläret Leo-till-Lion certifiering och överföring av tidigare 
medlemsår (LL-2) för att tillgodoräkna sig tidigare år som leomedlem när de går med i en 
lionklubb. Lionklubbens sekreterare skickar in blanketten till Membership Operations vid det 
internationella huvudkontoret. 

 Tillgodoräkning av tidigare poster som leomedlem: Om en leomedlem har innehaft en ledarpost i 
leoorganisationen kan han/hon, enligt beslut i distriktet, vara kvalificerad att tillgodoräkna sig ett 
år gentemot kraven för vissa av distriktets ledarposter, med undantag för posten vice 
distriktsguvernör och kraven för posten distriktsguvernör, vilka regleras i den internationella 
arbetsordningen. 

 
Hur blir tidigare leomedlemmar och unga vuxna certifierade? 
 

Formuläret Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) används för att 
inrapportera tidigare år som leomeldem och erhålla den rabatterade medlemsavgiften för tidigare 
leomedlemmar och unga vuxna. Klubbar som använder MyLCI lägger först till medlemmen och skickar 
sedan in formuläret LL-2 för alla tidigare leomedlemmer till Membership Operations Department vid det 
internationella huvudkontoret. Klubbar som inte använder MyLCI ska skicka alla LL-2 formulär till 
huvudkontoret enligt följande: 
 

 Nya klubbar skickar in formulären tillsammans med rapporten över chartermedlemmar till 
Membership Operations Department.  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll2.pdf


 Befintliga klubbar skickar in formulären tillsammans med medlemsrapporten till Member Service 
Center. 

 

Tillgängligt material: 
 Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) 

 Möjligheter för tidigare leomedlemmar, flygblad (LL-1) 
 

Kontakta LCI:  
Frågor gällande programmet för Leo till Lion: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Frågor gällande certifiering av familjemedlemmar på webbplatsen:  
MyLCI Support Center 
E-post: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Frågor gällande insändande och handläggning av certifieringsformuläret för familjer:  
Member Service Center 
Telefon: 630-203-3830 
E-post: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org


KLUBBENS MEDLEMSORDFÖRANDE  

 
Varje lionklubb bör ha en medlemsordförande. Klubbens medlemsordförande hjälper klubben med 
medlemstillväxt. Tillväxt uppnås genom att rekrytera nya medlemmar och se till att befintliga medlemmar 
trivs vilket resulterar i att medlemmarna stannar kvar i klubben längre. 
 
 

Frågor och svar: 
Hur kommer medlemsordföranden igång? 
Medlemsordföranden bör börja med att läsa handboken för klubbens medlemsordförande (ME-44). 
Handboken förklarar postens ansvarsområden, tillhandahåller tips och presenterar tillgängliga resurser. 
Handboken hjälper även medlemsordföranden att sammanställa en plan för medlemstrivsel och tillväxt. 
 
Vilka är medlemsordförandens ansvarsområden? 
Medlemsordföranden är generellt ansvarig för att bilda en medlemskommitté, samarbeta med de övriga 
kommittéerna i klubben, skicka in rekryteringsrapporten och rapporten om medlemstrivsel samt sitta med 
i klubbens styrelse. 

 
Ansvaret gällande medlemstrivsel innebär bland annat att sammanställa en plan för medlemstrivsel, 
bedöma den nuvarande trivseln och ta fram handlingsplaner samt be medlemmar som lämnar klubben att 
fylla i ett frågeformulär om varför de lämnar klubben. 

 
Ansvaret gällande medlemsrektytering innebär bland annat att sammanställa en plan för medlemstillväxt, 
förstå de olika medlemstyperna och programmen som LCI tillhandahåller, uppmuntra rekrytering av nya 
medlemmar och säkerställa att nya medlemmar deltar i ett informationsmöte och i Lions mentorprogram. 

 
Vilket slags stöd erhåller en medlemsordförande? 

Medlemsordföranden bör ha ett nära samarbete med sin medlemskommitté och distriktets GMT. 
Medlemskommittén bör vara strukturerad på ett sätt som bäst passar klubbens behov, men LCI 
rekommenderar att medlemsordföranden från förgående år och nästa års potentiella medlemsordförande 
sitter med i kommittén, samt övriga medlemmar som är intresserade av medlemstrivsel och att rekrytera 
nya medlemmar. Denna rekommenderade struktur hjälper klubbarna att prioritera medlemstrivsel och 
medlemstillväxt samt att sätta ihop ett enhetligt team för att leda klubbens insatser.  
 

Material  
 Handbok för klubbens medlemsordförande (ME-44) 

 Medlemsansökan (ME-6B) 

 Uppgift och etik, broschyr i fickformat (ME-33) 

 Lions gör en skillnad (ME-40) 

 Bara fråga! Handbok (ME-300) 

 Tillgodose medlemmarnas intressen, vägledning (ME-301) 
 

Kontakta LCI: 
GMT Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipdev@lionsclubs.org  

  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me33.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me301.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


LIONS GLOBALA VÄLKOMSTDAG  

 

Programsammanfattning:  
Lions globala välkomstdag är ett evenemang som välkomnar nya medlemmar och ger Lions möjlighet att 
stimulera medlemstillväxt och ökad information till allmänheten. Varje år uppmärksammar mer än 100 
distrikt den här dagen för lionklubbarnas styrka och betydelse. 
 

Frågor och svar: 
När genomförs Lions globala välkomstdag? 
Lions globala välkomstdag genomförs i april och datumet fastställs av Lions Clubs International. Detta 
evenemang genomförs ett speciellt datum varje år, men de flesta intagningsceremonier genomförs vid 
distriktsmöten och riksmöten. I vissa områden genomförs även ett speciellt evenemang för att 
uppmärksamma de medlemmar som har rekryterats under året.  
 
Erhåller de medlemmar som uppmärksammas under Lions globala välkomstdag något? 
Ja. Ett speciellt certifikat undertecknat av den internationella presidenten tillhandahålls av Lions Clubs 
International och går att ladda hem från webbplatsen. 
 
Vad kan distrikt och klubbar göra för att evenemanget ska bli framgångsrikt? 
Distrikt och klubbar kan använda detta evenemang för att: 

 Uppmärksamma nya medlemmar och ge erkänsla för deras engagemang.  

 Tillsammans med lionmedlemmar i världen välkomna tusentals nya medlemmar. 

 Visa vilken betydelse lionklubbar har i arbetet med att hjälpa och tjäna de mindre lyckligt lottade. 

 Starta en medlemskampanj och belöna medlemsrekrytering. 

 Stärka medlemsretentionen. 

 Inleda en PR-kampanj för att sprida information om Lions  
 

Tillgängligt material: 
 Lions världsomfattande välkomstdag, en handledning för distrikt och klubbar (MK-61) 

 Välkomstdagens medlemscertifikat (MK-63) 
 

Kontakta LCI:  
Medlemsutveckling 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipdev@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk63.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


KLUBBENS EXCELLENSPROCESS  

 

Programsammanfattning: 
  
Klubbens excellensprocess är ett program som handlar om hur klubbarna kan förbättra sin verksamhet. 
Klubbens excellensprocess är en omfattande process för att förbättra klubben, medlemmarnas 
klubbupplevelse och de lokala hjälpinsatserna.  
 
Klubbarna kan välja mellan två versioner:  

 Pro leds av en instruktör. Kursen är utformad för klubbar som vill att en utbildad instruktör från 
Lions som kommer in och leder medlemmarna genom kursen.  

 Lite är en självhandledd kurs. Kursen är utformad för klubbar som föredrar att en medlem i 
klubben leder kursen. 

 
Under kursen bedömer klubben sin framgång genom att titta på lokala behov, fastställa strategier för att 
förbättra klubben och utveckla mål och handlingplaner för en fortlöpande förbättring av klubben. Varje 
steg i processen tar cirka en timme. 

     

STEG 1 

Varför är vi här? 
(45-60 minuter) 

 Förstå vad lionmedlemmarna har uppnått. 

 Diskutera vad klubben kan uträtta i framtiden. 

 Identifiera lokala behov som inte tillgodosetts. 

 Planera att genomföra en bedömning av samhällsbehoven 

STEG 2 

Vad kännetecknar en excellent 
klubb? 

(75-90 minuter) 

 Fyll i enkäten Hur utvärderar du din klubb? 

 Fastställ vad som kännetecknar en excellent klubb. 

 Identifiera hinder för att uppnå klubbexcellens. 

 Analysera sätt att förbättra klubbens effektivitet. 

 

STEG 3 

Hur kan vi fastställa våra 
behov? 

(45-60 minuter) 

 Gå igenom Bedömningen av samhällsbehov 

 Gå igenom resultaten från enkäten Hur utvärderar du din 
klubb? 

 Identifiera klubbens och LCI:s resurser för att uppnå 
excellens. 

 

STEG 4 

Vad är nästa steg? 
(45-60 minuter) 

 Fastställ mål för framtiden. 

 Skapa handlingsplaner för att nå målen. 

 
 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me15b.pdf


Frågor och svar:  
 
Vilken är målgruppen? 
Klubbens excellensprocess är inte endast för svaga klubbar eller klubbar som har problem. Klubbens 
excellensprocess är för alla klubbar som vill bli bättre, utvärdera sin klubbs hjälpprojekt, ge ny energi åt 
medlemmarna och öka antalet medlemmar. 

  
Hur deltar en klubb i klubbens excellensprocess? 
Klubbar som är intresserade av att delta i klubbens excellensprocess kan beställa materialet på LCI:s 
webbplats.   
 
När kan en klubb genomföra klubbens excellensprocess? 
Klubbar kan genomföra klubbens excellensprocess under vanliga möten, en utbildningshelg eller en 
annan samling.  
Kursen kan genomföras under en, två eller fyra sessioner. 
 
Vad kommer kommer klubbarna att uppnå under klubbens excellensprocess?  
Varje lionmedlem som deltar i kursen kommer att genomföra en bedömning av samhällsbehov och 
enkäten Hur utvärderar du din klubb?  Efter en genomgång av resultaten från dessa två uppgifter kommer 
klubben att skapa mål och handlingsplaner.   
 
Vilken roll har GMT/GLT koordinatorn? 
Distriktets GLT-koordinator bör identifiera och utbilda lionmedlemmar i distriktet till instruktörer för 
klubbens excellensprocess Pro.    

 
Det är viktigt att distriktets GMT- och GLT-koordinatorer erhåller kopior av deltagande klubbars mål och 
handlingsplaner när de har genomfört kursen.  Det gör det möjligt för distriktets GMT- och GLT- 
koordinatorer att regelbundet följa upp med klubbarna för att säkerställa att de är på rätt väg för att uppnå 
sina mål. 

 

Kontakta LCI: 
District and Club Administration Division  

Telefon: 630-468-6919 

E-post: clubqualityinitiative@lionsclubs.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/club-request.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:clubqualityinitiative@lionsclubs.org


LIONS SYMPOSIER OM FAMILJER OCH KVINNOR  

 

Programsammanfattning:  
Eftersom fokuseringen på familjevänliga klubbar och kvinnor fortsätter, är det viktigt att klubbarna 
genomför hjälpinsatser som skapar intresse bland familjer och kvinnor. Ett utmärkt sätt att precisera 
dessa behov är att genomföra ett symposium inom Lions symposieprogram för familj och kvinnor. 
 
Ett symposium är en sammankomst för fritt utbyte av idéer eller ett formellt möte där flera experter håller 
korta anföranden om ett enskilt ämne eller relaterade ämnen. Det finns fyra syften med Lions symposium 
om familjer och kvinnor: 

1. Finna nya hjälpprojekt som är av intresse för familjer och kvinnor. 
2. Finna potentiella nya medlemmar. 
3. Marknadsföra Lions på hemorten. 
4. Bilda nya klubbar/klubbfilialer och därefter genomföra nya projekt som det finns behov av. 

 

Frågor och svar: 
Vad krävs för att kunna fylla i ansökan om anslag?  
För att kunna fylla i ansökan måste sökanden: 

 Välja ett tema som anger tonen för symposiet. 

 Samarbeta med en expert eller en annan organisation, för att därmed stärka evenemanget, 
tillhandahålla fräscha perspektiv och information för att finna angelägna behov samt tillhandahålla 
ytterligare resurser och finansiellt stöd. 

 Fastställa ett datum där man har minst tre till fyra månader på sig att planera och genomföra ett 
effektivt och uppmärksammat evenemang.  

 Skicka in ett komplett ifyllt ansökningsformulär med distriktsguvernörens namnteckning. 
 
Vem bör samordna symposiet? 
Lions specialister för utveckling av familjemedlemskap och kvinnligt medlemskap och distriktets GMT 
koordinatorer bör vara dem som inledningsvis ansvarar för evenemanget. Lokala klubbar kan senare 
genomföra liknande evenemang. 
 
Hur stort anslag kan sökas? 
Högsta belopp som beviljas är USD 2000 per symposium, men de flesta beviljas USD 500 - 1000. 
Programmet kan bevilja finansiellt stöd upp till USD 4000 per konstitutionellt område och verksamhetsår. 
Medel kommer att beviljas enligt först till kvarn-principen. Det kan hända att sökande endast erhåller 
finansiellt stöd en gång under en tvåårsperiod, såvida det inte finns medel kvar för den sökandes 
konstitutionella område per den första mars under det aktuella verksamhetsåret. Den 1 mars kvalificerar 
alla sökanden inom det konstitutionella området för de återstående medlen. 
 

Tillgängligt material: 
 Lions symposieprogram om familjer och kvinnor, vägledning  (MP-101) 

 

Kontakta LCI:  
Marketing Team 
Telefon: 630-203-3846 
E-post: membershipgrants@lionsclubs.org 
 
 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mp101.pdf
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PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB  

 

Programsammanfattning: 
 
De mest effektiva lionklubbarna finner regelbundet sätt för att utöka effekten av deras hjälpinsatser, 
utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och förväntningar. Precis som med alla 
meningsfulla projekt är det viktigt att utveckla och genomföra en plan eller en “planritning” som vägleder 
er. 
 
Detta onlineverktyg kan hjälpa er att utveckla er klubbs planritning, med betoning på att stärka 
klubbverksamheten, hjälpinsatserna, ledarutvecklingen och medlemmarna. 
 
Processen består av tre enkla steg:  
 
 
1 BEDÖM klubbens aktuella status inom de fyra huvudområdena (klubbverksamhet, hjälpinsatser, 
ledarutveckling och medlemstillväxt). I detta steg diskuterar medlemmarna öppet idéer om förändring. 
Kanske vill medlemmarna överväga nya mötesformat eller nya projekt som tar itu med behov i samhället. 
Denna enkla övning uppmuntrar nya idéer och positiva diskussioner.   
 
2 FASTSTÄLL MÅL baserat på resultaten från bedömningen kan medlemmarna besluta hur de vill 
förändra klubben och fastställa strategiska mål som är specifika, mätbara, angripbara och realistiska samt 
går att uppnå under innevarande år och på lång sikt. När ni har etablerat era mål ska ni prioritera dem 
utifrån betydelse, hur bråttom det är och möjliga konsekvenser om målet inte uppnås. 
 
3 UTVECKLA ER PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB och beskriv vilka steg ni ska ta för att 
uppnå målen. För att göra processen enklare tillhandahåller sidan ett enkelt arbetsblad för 
planeringsprocessen för varje mål. Arbetsbladet kan användas för att förtydliga uppgifterna, möjliga 
hinder och potentiella lösningar samt vilka resurser som krävs. När detta arbetsblad har fyllts i  kommer 
arbetsbladet Handlingsplan att hjälpa er att sammanställa en plan för att nå varje mål, genom att bryta 
ner varje mål i mindre steg. Den slutgiltiga planen kommer att beskriva vilket mål ni kommer att inrikta er 
på (målbeskrivning), hur det ska uppnås (handlingssteg), när alla steg ska ha genomförts, vem som har 
ansvar för steget och hur ni kan avgöra att varje steg har genomförts.  
 

Tillgängligt material: 
 Handboken planritning för en starkare klubb  

 Arbetsblad för planeringsprocessen 

 Arbetsblad för handlingsplan 

 
Kontakta LCI: 
District and Club Administration Division  

630-468-6828 

Eurafrican@lionsclubs.org 
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ER KLUBB, ERT SÄTT  

 

Programsammanfattning: 

 

Många klubbmöten grundas på traditioner som har funnits under en lång tid. Några välkomnas men andra 
begränsar klubben och kväver kommunikation och handling.  
 
Handboken Er klubb, ert sätt kommer att hjälpa er att anpassa era klubbmöten så att de passar 
medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt. Den innehåller en enkel och rolig övning för att 
hjälpa er att avgöra vilka mötesdelar ni ska behålla och vilka ni bör förändra. Den innehåller även en 
process för att hantera förändring. 
 
Översikt 
 
Handboken innehåller en titt på mötesformatet inom följande områden:  
 
Klubbmötesfomat - Medlemmarna kan utvärdera fördelarna med traditionella klubbmöten och möten via 
internet och överväga att genomföra klubbens verksamhet på olika sätt. Klubbar kan välja att använda 
elektronisk kommunikation för att hjälpa klubben att hjälpa samhället på ett bättre sätt.   
 
Mötesfrekvens - Medlemmarna kan välja att träffas mer eller mindre ofta och överväga nya mötestider.   
 
Mötesformat - Måste klubben träffas över en måltid? Kanske kan klubben genomföra ett serviceprojekt 
istället?  
 
Traditioner, klädsel och protokoll - Många klubbar börjar med en sång eller ett löfte, men det behöver 
ni inte göra! Behövs det verkligen ett honnörsbord? Många klubbar föredrar en jämlik atmosfär. Låt 
klubbens medlemmar bestämma vilka traditioner som ska behållas.  
 
Handboken innehåller också idéer om hur man fasar in förändring, ökar mötesnärvaron och gör mötet 
värdefullt genom att bjuda in föreläsare som föreläser om meningsfulla ämnen som klubbens medlemmar 
tycker är viktiga.  
 
I handboken finns också en enkel men effektiv undersökning för att hjälpa klubben att fånga 
medlemmarnas behov så att de kan spela en viktig roll i att omdefiniera klubben.  
 
 

Kontakta LCI: 
District and Club Administration Division  

630-468-6828 

Eurafrican@lionsclubs.org 

 

 
 

mailto:Eurafrican@lionsclubs.org

