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Fråga: Hur lägger jag till en aktivitet? 

Svar: Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter.  

 

 

På sidan Serviceaktiviteter, klicka på knappen Lägg till aktivitet. 
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På sidan Lägg till aktivitet, välj rapporteringsmånad i listan (innevarande månad är 
förvald) Klicka på knappen Välj typ för att välja vilken aktivitetstyp som bäst beskriver 
din serviceaktivitet.  
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Ange aktivitetens titel och en beskrivning av aktiviteten. Beroende på vilken 
aktivitetstyp du har valt kommer du att kunna ange siffror relaterade till din 
serviceaktivitet såsom antal lionmedlemmar, antal liontimmar, antal människor som 
har fått hjälp, insamlade/donerade medel, etc. Denna information är valfri. 

Du kan även ladda upp bilder av din serviceaktivitet. Att ladda upp bilder är valfritt.  

• Upp till två fotografier kan laddas upp tillsammans med din rapport 
• Maxstorlek för fotografier är 4MB 
• Filtyper som accepteras är: .jpg, .gif, och .png 
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Fråga: Hur väljer jag lämplig aktivitetstyp? 

Svar:  Det finns tio olika aktivitetskategorier som inkluderar de vanligaste hjälpområdena för 
lionmedlemmar. När du har tittat igenom kategorierna, välj den aktivitetstyp som bäst 
beskriver ditt projekt. 

Även om det finns mer än en aktivitetstyp som är passar din aktivitet, använd ditt eget 
omdöme när du beslutar vilken aktivitetstyp som bäst beskriver ditt projekt. 

 

 

Fråga: Hur räknar jag ut antal liontimmar? 

Svar: Rapporten är utformad för att mäta direkt antal servicetimmar. Klubbar bör endast 
inkludera de timmar som ägnades åt det faktiska serviceprojektet. Om det exempelvis 
var tre medlemmar som var engagerade i serviceprojektet och var och en ägnade två 
timmar till projektet skulle liontimmarna beräknas enligt följande: (3 medlemmar x 2 
timmar) = 6 liontimmar. 
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Fråga: Hur räknar jag ut insamlade och donerade med el? 

Svar: Insamlade medel är summan av alla pengar som samlades in under en 
insamlingsaktivitet och donerade medel är den totala summan av pengar som givits till 
en speciell organisation, fond eller en individ i nöd. 

Fråga: Hur rapporterar jag globala servicekampanjer ? 

Svar:  Klubbar som deltar i aktiviteter relaterade till globala servicekampanjer ska markera 
lämplig kampanjruta när de lägger till nya aktiviteter. 
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Fråga: Hur skickar jag in min månatliga serviceakti vitetsrapport? 

Svar: När du har angivit aktivitetstyp, titel, beskrivning och relevanta siffror och/eller 
fotografier, klicka på Spara längst ner på sidan. Detta kommer att spara aktiviteten 
och den kommer att visas i din aktivitetslista som kan ses av din distriktsguvernör.  
Knappen Se/skriv ut ger dig möjlighet att se en version av din serviceaktivitet som kan 
sparas eller skrivas ut. 

               

Fråga: Hur redigerar jag en aktivitet? 
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Svar:  På sidan Serviceaktiviteter, klicka på Redigera aktivitet, genomför dina ändringar och 
klicka på Spara. 

 

Fråga: Hur söker jag efter aktiviteter? 

Svar:  MyLCI-användare kan se delade aktiviteter genom att använda sökfunktionen. På 
sidan Serviceaktiviteter, klicka fram menyn under Aktiviteter och välj Avancerad 
sökning. På sidan Avancerad sökning kan klubbar söka efter aktiviteter med hjälp av 
olika kriterier, t.ex. aktivitetstyp, geografiskt område, månad/år eller specifika 
nyckelord.  
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Fråga: Hur kan jag se sen sammanställning av servic eaktiviteter? 

Svar:  Under fliken Min lionklubb eller Min leoklubb, välj Serviceaktiviteter.  På sidan 
Serviceaktiviteter visas som standard alla serviceaktiviteter för det innevarande 
verksamhetsåret. Knappen Granska/Skriv ut ger dig möjlighet att se en version av 
dina serviceaktiviteter som kan skrivas ut eller sparas. 
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Fråga: Hur skriver jag ut en aktivitetsrapport? 

Svar:  Under fliken Min lionklubb, välj Serviceaktiviteter. På sidan Serviceaktiviteter, klicka 
på Hitta aktiviteter och välj Avancerad sökning. På sidan Avancerad sökning välj 
aktivitetsmånad och klicka på sök. Dina klubbaktiviteter för den specifika månaden 
kommer att visas. För att granska och/eller skriva ut rapporten klicka på Se/Skriv ut.  
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