
 

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? 

 

Programsammanfattning:  
Övningen Hur utvärderar du din klubb? ger klubben insikt om sina styrkor och svagheter. Den hjälper 
klubben att upptäcka små problem, vilka kan rättas till innan de blir stora problem som kan kräva mer tid, 
uppmärksamhet och resurser.  
 

Frågor och svar: 
Vilka bör genomföra övningen Hur utvärderar du din klubb?  
Be alla medlemmar att delta i utvärderingsprocessen.  
 
Varför bör en klubb genomföra utvärderingen Hur utvärderar du din klubb?  
En klubbutvärdering genomförs för att hjälpa klubben och medlemmarna att växa och utvecklas. 
Uppmuntra till uppriktiga svar. Bästa sättet att göra detta är att genomföra utvärderingen anonymt. 
Sannolikheten att medlemmarna säger vad de verkligen tycker är större när de kan göra det anonymt.  
 
Hur genomför jag en utvärdering? 
Den administrativa vägledningen  för Hur utvärderar du din klubb? tillhandahåller hjälp och idéer om hur 
utvärderingen bör genomföras, hur resultaten ska granskas och presenteras för klubben och slutligen hur 
man sammanställer en handlingsplan för att förbättra klubben.  
 

Tillgängligt material: 
 Hur utvärderar du din klubb? Administrativ vägledning (ME-15) 

 Hur utvärderar du din klubb? Frågeformulär (ME-15B) 
 

Kontakta LCI: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

INFORMATION FÖR NYA MEDLEMMAR  

 
Programsammanfattning:  
Betydelsen av information för nya medlemmar kan inte betonas tillräckligt. Den information som 
presenteras under ett informationsmöte ger nya medlemmar en grund att stå på. Den hjälper dem att 
förstå hur klubben fungerar, vilken roll de kommer att ha och ger dem också en helhetsbild av distriktet 
och organisationen. När nya medlemmar får ordentlig information är det mer troligt att de kommer att 
trivas i klubben och engagera sig aktivt i klubbaktiviteter redan från början, och vara lionmedlemmar i 
många år framöver.  
 

Frågor och svar: 
Vad gör informationen effektiv?  
Framgångsrik utbildning gör mer än bara delger information, den inspirerar och motiverar också nya 
medlemmar till att vara bästa möjliga lionmedlemmar. Det finns olika metoder att utföra en utbildning på, 
men det finns flera element som är gemensamma för alla effektiva utbildningar, som till exempel: 

 Presentera en hanterbar mängd information 

 Begränsa längden på varje session  

 Håll takten livlig och intressant  

 Avsätt gott om tid till frågor och svar  

 Ge deltagarna ett välkomstpaketet för nya medlemmar, dessa går att beställa via Club Supplies.  

 Ge medlemmarna: 
o Ett exemplar av tidningen LION  
o Senaste utgåvan av klubbens nyhetsbrev  
o En klubbkatalog  
o Klubbens broschyr eller faktablad  
o Distriktets faktablad, om ett sådant finns  

 
Är informationen en del av en klubbens plan för medlemstillväxt eller för att behålla medlemmar?  
Informationsprocessen har en plats inom varje område. Som en del av medlemstillväxten utökar 
informationen de nya medlemmarnas kunskap om klubben, distriktet och det internationella 
huvudkontoret. Som ett verktyg för att behålla medlemmar lägger ett ordentligt informationsmöte en bra 
grund för att en medlem ska växa och utvecklas i sin lionkarriär, tjäna som klubbtjänsteman eller 
eventuellt sträva efter att tjäna i en position på internationell nivå.  
 
Är informationen endast för nya medlemmar?  
Informationsmöten bör vara öppna för alla lionmedlemmar. Även våra erfarna lionmedlemmar tycker att 
ett informationsmöte är uppfriskande och ger ett ökat intresse.  

 

Tillgängligt material: 
 Information för nya medlemmar - handbok för instruktören 

 Informationshandbok för nya medlemmar 
 

Kontakta LCI: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/me13a.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

LIONS MENTORSPROGRAM  

 

Programsammanfattning:  
Lions mentorprogram genomförs i två delar, en grundläggande och en avancerad del. Varje nivå av 
programmet har specifika mål som ska uppnås inom en angiven tidsperiod. På varje nivå uppmuntras 
adepten att öka sina kunskaper, sitt engagemang och sina ledarfärdigheter under vägledning av en 
erfaren och lämplig mentor.  
 

 Lions grundläggande mentorprogram: Målet för Lions grundläggande mentorprogram är att ta 
på sig ansvar och att bygga upp relationer.  

 Lions avancerade mentorprogram Målet för Lions avancerade mentorprogram är att se resultat 
och att vägleda adepten till framtida goda resultat. För att genomföra det avancerade 
mentorprogrammet måste du först genomföra det grundläggande mentorprogrammet. 

 

Frågor och svar: 
Hur deltar jag i Lions mentorprogram, antingen som en mentor eller adept?  
Gör så här:  

1. Kontakta din klubbpresident för att uttrycka ditt intresse för programmet. Han/hon kommer hjälpa 
dig att finna en mentor eller en adept. En fadder kan vara en lämplig mentor. 

2. Beställ Lions grundläggande mentorguide (MTR-11) eller Lions avancerade mentorguide (MTR-
12)  

3. Genomför den nivå du har valt. 
4. Få erkänsla för din prestation.  

 
Finns det några utmärkelser inom mentorprogrammet?  
När den grundläggande nivån har genomförts kommer lionmedlemmen att erhålla ett diplom. När den 
avancerade nivån har genomförts kommer lionmedlemmen att erhålla en rockslagsnål.  

 

Tillgängligt material:  

 Lions grundläggande mentorprogram (MTR-11) 

 Lions avancerade mentorprogram (MTR-12) 

 Lions broschyr om mentorskap (MTR-16) 

 
Kontakta LCI: 
Membership Operations  
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org 
 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mtr16.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

EXCELLENSUTMÄRKELSEN 

  

Programsammanfattning:  
Excellensutmärkelsen ger erkänsla till klubbar och medlemmar i distriktsguvernörens team när de uppnår 
excellensnivåer inom fem huvudområden: lokala hjälpinsatser, medlemskap, kommunikation, 
ledarskapsutveckling och ledning.  
 
Klubbens excellensutmärkelse 
 
Klubbens excellensutmärkelse ger erkänsla till klubbar som har fullgjort sina skyldigheter och uppfyller 
följande kriterier:  

 Serviceaktiviteter – Klubben har genomfört minst tre serviceaktiviteter och gjort en donation till 
LCIF, för att hålla medlemmarna aktiverade och engagerade.  

 Medlemstillväxt – Klubben har nettoökat antal medlemmar eller varit fadder för en ny klubb eller 
en klubbfilial för att därmed kunna utöka sina hjälpinsatser.  

 Kommunikation – Klubben har kommunicerat på ett effektivt sätt med allmänheten och internt 
med medlemmarna på ett sätt som är positivt och uppmuntrar till engagemang.  

 Ledarutveckling – Klubbens tjänstemän har varit involverade i distriktets aktiviteter och har 
deltagit i zonmöten för att vässa sina ledaregenskaper och för att öka sina kunskaper om det stöd 
som finns för klubben.  

 Klubbutveckling – Klubben har genomfört regelbundna och meningsfulla möten samt skickat in 
rapporter inom föreskriven tid.  

 
Utmärkelseansökan måste godkännas av distriktsguvernören innan den skickas in till Lions Clubs 
International.  
 
Utmärkelser för distriktets team 
 Det primära syftet med utmärkelser till distriktets team är att stödja tillväxt och vitalitet bland alla klubbar i 
distriktet. Kriterierna återspeglar kriterierna på klubbnivå och ger erkänsla till distrikt som uppfyller 
följande:  

 Serviceaktiviteter – Klubbarna i distriktet har genomfört meningsfulla serviceprojekt.  

 Medlemstillväxt – Distriktet har uppnått netto medlemstillväxt eller har bildat en ny klubb eller en 
ny klubbfilial.  

 Kommunikation – En medlem i distriktets team har besökt varje klubb i distriktet för att uppmuntra 
till effektiv kommunikation och aktivt engagemang.  

 Ledarutveckling – Distriktets team har genomfört träning för och erbjudit mentorskap till 
klubbtjänstemännen.  

 Klubbutveckling – Klubbarna i distriktet har fullgjort sina skyldigheter. 
 
Distriktet måste även uppfylla ytterligare tio krav från en lista med tjugofem möjliga krav. Utmärkelsens 
ansökan innehåller listan med samtliga krav. Ansökan skall skickas in av distriktsguvernören.  
 

Tillgängligt material: 
Inhämta information om de aktuella utmärkelsekraven och beställ en ansökan genom att kontakta District 
and Club Administration Division eller besök webbplatsen och ange "excellensutmärkelser" i sökfältet. 
 

Kontakta LCI:  
District and Club Administration Division  
Telefon: 630-468-6828 
E-post: districtadministration@lionsclubs.org  
  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


 

BEDÖMNING AV KLUBBSTATUS 

 

Programsammanfattning:  
Bedömningen av klubbstatus genereras den andra veckan i varje månad. Varje medlem i 
distriktsguvernörens team som har en aktiv e-postadress registrerad hos LCI kommer att erhålla 
rapporten. Ett exemplar skickas även till guvernörsrådsordföranden. Rapporten innehåller specifik 
information om respektive klubb, till exempel klubbens status, medlemstillväxt, historik över 
medlemsrapporter och medlemmarnas donationer till LCIF. Klubbar som har chartrats under de senaste 
24 månaderna finns angivna i början av rapporten. Om antal medlemmar är ovanligt lågt eller om 
medlemsrapporter och/eller betalningar är sena anges siffrorna med röd färg. Om klubben har varit 
framgångsrik med att rekrytera nya medlemmar anges siffrorna med grön färg. Medlemmarna i distriktets 
team uppmuntras att kontakta klubbar med siffror i röd eller grön färg, dels för att erbjuda hjälp inom de 
områden klubben behöver det och dels för att visa uppskattning för klubbens framgångar. I slutet av 
rapporten finns en summering som redovisar status för hela distriktet.  
 

Kontakta LCI:  
District and Club Administration Division  
Telefon: 630-468-6828  
E-post: districtadministration@lionsclubs.org  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


 

UTMÄRKELSE FÖR ÅTERUPPBYGGNAD AV KLUBB 

 

Programsammanfattning:  
Utmärkelsen för återuppbyggnad av klubb ger erkänsla till lionmedlemmar som hjälper till att 
återuppbygga en klubb som avregistrerats, placerats i status quo eller har färre än 15 medlemmar. Detta 
initiativ fokuserar på fyra huvudområden som är nödvändiga för att en klubb ska vara livskraftig och stark. 
Dessa områden omfattar:  

 Aktiva medlemmar – Det är viktigt att klubben har en grupp medlemmar som leder klubben och 
genomför serviceprojekt.  

 Meningsfulla serviceprojekt – Meningsfulla serviceprojekt är nyckeln till att behålla medlemmarna, 
god PR och rekrytering av nya medlemmar.  

 Klubbverksamhet – Samtidigt som hjälpinsatser är nyckeln måste varje klubb genomföra möten 
och skicka in rapporter för att upprätthålla medlemmarnas engagemang.  

 Finansiell styrka – Varje klubb måste göra inbetalningar på klubbkontot för att organisationen 
skall fortsätta att stödja klubben.  

 
Utmärkelsen tilldelas efter rekommendation av distriktsguvernören, eller en medlem i distriktsguvernörens 
team med godkännande av distriktsguvernören när följande krav har uppfyllts. Distriktsguvernören kan 
inte tilldelas denna utmärkelse. En utmärkelse kan utdelas för varje återuppbyggd klubb.  
 
Behörighetskrav:  

 Utmärkelsen erbjuds efter rekommendation av distriktsguvernören, eller en medlem i 
distriktsguvernörens team efter godkännande av distriktsguvernören, genom att fylla i och skicka 
in den specifika ansökan. Distriktsguvernören kan inte tilldelas denna utmärkelse. En utmärkelse 
kan utdelas för varje återuppbyggd klubb.  

 Den lionmedlem som nomineras måste ha spelat en nyckelroll i insatserna att rekrytera nya 
medlemmar, förnya klubben, hjälpa klubben att utveckla nya serviceaktiviteter samt ger klubben 
vägledning och motivation under det att klubben bygger vidare.  

 För en klubb som ännu ej har lagts ner, stängts av eller försatts i status quo tilldelas utmärkelsen 
när lionmedlemmen har hjälpt en klubb med färre än 15 medlemmar att uppnå minst 20 aktiva 
medlemmar under verksamhetsåret. Klubben måste ha fullgjort sina skyldigheter under tolv 
månader, initierat ett nytt serviceprojekt, skickat in månatliga medlemsrapporter tolv månader i 
rad och betalat hela skulden på klubbkontot för att utmärkelsen skall kunna tilldelas. 

 För en klubb som redan är nedlagd, avstängd eller försatt i status quo tilldelas utmärkelsen efter 
det att klubben har reorganiserats och har minst tjugo medlemmar. Klubben måste ha fullgjort 
sina skyldigheter under tolv månader, initierat ett nytt serviceprojekt, skickat in månatliga 
medlemsrapporter tolv månader i rad och betalat hela skulden på klubbkontot för att utmärkelsen 
skall kunna tilldelas. 

 

Tillgängligt material: 
 Ansökan om utmärkelse för återuppbyggnad av klubb (DA-972) 

 

Kontakta LCI:  
District and Club Administration Division  
Telefon: 630-468-6828 
E-post: districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/da972.pdf
mailto:districtadministration@lionsclubs.org

