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Vad är anslagsprogram för ledarutveckling vid institut?
Detta anslagsprogram kan bevilja medel till antingen Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare eller till Lions regionala
ledarskapsinstitut. Godkända kostnader (se Ersättningspolicy om anslagsprogram för ledarutveckling vid institut) kommer att
ersättas, dock ej mer än faktiska kostnader som har ådragits. Högsta anslagsbelopp är:
•
•
•

Multipeldistrikt: USD 4 500,00
Enkeldistrikt: USD 1 200,00
Ej distriktsindelat tillfälligt distrikt/region/zon: USD 500,00

Femtio procent (50 %) av det totala anslaget kommer att utbetalas cirka trettio (30) dagar före institutets bekräftade startdatum.
Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelat tillfälligt distrikt/region/zon är kvalificerade att delta i detta
anslagsprogram.

Vilken är ansökningsprocessen?
Alla områdesledare, koordinatorer i multipeldistrikt och koordinatorer i enkeldistrikt i det globala arbetsteamet - det globala
ledarskapsteamet (GLT) som är inregistrerade hos Lions Clubs International är kvalificerade att ansöka om anslag, genom att
skicka in Ansökan om anslagsprogram för ledarutveckling vid institut 2019-2020.
Anslagsansökningar kommer att tas emot från och med den 1 maj 2019 till och med den 31 augusti 2019. Alla komplett ifyllda
ansökningar kommer att accepteras. Bekräftelse om godkännande och/eller ytterligare instruktioner kommer att skickas via epost till institutets koordinator som har angivits på ansökan cirka tre (3) veckor efter mottagande av ansökan.

Kan sökande ansöka om anslag både till Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare och till Lions regionala
ledarskapsinstitut?
För närvarande kan ett multipeldistrikt, enkeldistrikt eller ej distriktsindelat tillfälligt distrikt/region/zon endast ansöka om och
beviljas ett (1) anslag om ledarutveckling vid institut, antingen Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare eller Lions regionala
ledarskapsinstitut. Vänligen läs igenom information om dessa institut, för att förstå skillnaden mellan dem och välja den typ av
institut som passar bäst för Lions och Leos i ditt område.
•

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare: Denna utbildning kommer att förbereda Lions medlemmar för ledarposter
på klubbnivå. Föreslagna deltagare är medlemmar med fullgjorda skyldigheter, vilka har varit medlemmar i en klubbkommitté men ännu inte uppnått posten som klubbpresident. Medlemmar som är klubbpresidenter för första gången
eller charterpresidenter skulle också kunna dra nytta av att delta i detta institut. (Läs gärna Planeringsvägledning om
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare för mer information).

•

Lions regionala ledarskapsinstitut: Denna utbildning kommer att förbereda deltagarna inför ledarposter på alla nivåer i
organisationen. Föreslagna deltagare är de medlemmar som är redo att inta ledarroller inom Lions. Dessa deltagare
kommer ha nytta av institutet då de bekantar sig med färdigheter som ledare och fördjupar sina kunskaper om hur de
kan stödja klubbarna på ett ännu bättre sätt. (Läs gärna Planeringsvägledning om Lions regionala ledarskapsinstitut för
mer information).

Var hittar jag den särskilda kursplanen för dessa utbildningsprogram?
•

Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare: Kursplanen kommer att kunna laddas ner efter det att ansökan har
godkänts. (Vänligen läs Planeringsvägledning om Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare för att se en lista med alla
ämnen som avhandlas).

•

Lions regionala ledarskapsinstitut: Kursplanen kan laddas hem från Lions Clubs Internationals webbplats.
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Vad krävs för att få ersättning från anslagsprogrammet?
För att erhålla ersättning från anslagsprogram för ledarutveckling vid institut måste följande handlingar skickas till
ledarutvecklingsdivisionen vid Lions Clubs International.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En komplett Ansökan om anslagsprogram för ledarutveckling vid institut 2019-2020 måste ha skickats in till
ledarutvecklingsdivisionen.
En undertecknad Anslagsöverenskommelse avseende ledarutvecklingsinstitut måste ha skickats in till
ledarutvecklingsdivisionen.
Ett komplett Ersättningsformulär om anslagsprogram för ledarutveckling vid institut måste ha skickats in.
Kopior av kvitton för godkända kostnader (se Ersättningspolicy om anslagsprogram för ledarutveckling vid institut för
ytterligare information).
Anslagsprogram för ledarutveckling vid institut - Daglig närvarolista (med instruktörernas och deltagarnas
namnteckningar som verifierar deltagande).
Verifieringsblad för instruktörer/deltagare i anslagsprogram för ledarutveckling vid institut (Lista i Excel med namn och
medlemsnummer för alla deltagare och instruktörer).
Program för alla utbildningsdagar vid institutet.
Kompletta utvärderingar av institutet från deltagarna och en slutlig utvärderingsrapport av institutet.

Det är mycket viktigt att det kompletta ersättningsformuläret och tillhörande handlingar skickas in inom föreskriven tid samt
erhålls av ledarskapsdivisionen inom 60 dagar efter det att institutet har genomförts, detta i enlighet med Lions Clubs
Internationals policy. Ersättningsformulär som ankommer efter 60 dagar kommer inte att erhålla någon ersättning.
Ersättningen kommer att utbetalas till multipeldistriktet, enkeldistriktet eller ej distriktsindelat tillfälligt distrikt/region/zon.

Vart ska handlingarna skickas och till vem kan man ställa frågor?
Via e-post till ledarutvecklingsdivisionen på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org
Via post till:
Lions Clubs International
Leadership Development Division (LD Institute Grant)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA
Via telefon: 630-468-7117
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Fyll i och skicka in denna ansökan, för att ansöka om att planera och genomföra antingen ett Lions ledarskapsinstitut för
framtida ledare eller Lions regionala ledarskapsinstitut.
Sökande måste tillhandahålla all information som begärs. Ansökningar kommer inte handläggas förrän en helt komplett
ansökan och tillämpliga namnteckningar har skickats in.
Vänligen säkerställ att datum för institutet ligger minst två-tre månader efter det datum när du har skickat in en
komplett ansökan. Detta kommer säkerställa att allt material kan tillhandahållas institutets koordinator och att det
finns tillräckligt med tid till att förbereda inför institutet.
Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej distriktsindelade tillfälliga distrikt/regioner/zoner är kvalificerade att delta i
detta anslagsprogram. Högsta anslagsbelopp är:
Multipeldistrikt: Upp till USD 4 500,00 (får ej överstiga faktiska kostnader)
Enkeldistrikt: Upp till USD 1 200,00 (får ej överstiga faktiska kostnader)
Ej distriktsindelat tillfälligt distrikt/region/zon: Upp till USD 500,00 (får ej överstiga faktiska kostnader)
Femtio procent (50 %) av det totala anslaget kommer att utbetalas cirka trettio (30) före institutets bekräftade
startdatum. Om behov finns förväntas multipeldistrikt, enkeldistrikt eller tillfälligt distrikt/region/zon tillhandahålla
finansiering utöver det beviljade anslaget till institutet.
1. Typ av institut (välj ett):
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare: Utbildning som förbereder Lions medlemmar för ledarposter på
klubbnivå. Läs gärna Planeringsvägledning om Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare för mer information.
Lions regionala ledarskapsinstitut: Utbildning som förbereder Lions medlemmar för ledarposter på alla nivåer i
organisationen. Läs gärna Planeringsvägledning om Lions regionala ledarskapsinstitut för mer information.
2.

Kontaktinformation till institutets koordinator:

Namn och titel
Medlemsnummer
Klubbnummer
E-postadress
Telefonnummer
Multipeldistrikt nr
Enkeldistrikt nr
Ej distriktsindelat land
3. Datum för institutet:
4. Namn och adress till plats/lokal där institutet kommer att genomföras:

5. Undervisningsspråk:
6. Förväntat antal deltagare:
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7. Antal klassrum (varje klassrum bör ha plats för högst 25 deltagare):

_____________

8. Syfte och mål med institutet:
9. Instruktörernas team: Minst hälften av medlemmarna i instruktörernas team måste ha deltagit i Utvecklingsinstitut
för instruktörer eller Lions program för certifierade instruktörer. Alla instruktörer bör ha tidigare erfarenhet av
undervisning och utbildning. Varje klassrum bör ha minst två (2) instruktörer. (Du kan kopiera detta blad om du har
mer än fyra (4) instruktörer).
Instruktör 1:

Namn: _________________________________ Medlemsnummer:__________________ Titel: ___________________________
E-post: __________________________________________________________________________________________________
Har deltagit i utvecklingsinstitut för instruktörer (plats, datum, år): __________________________________________________
Har certifierats som Lions instruktör (plats, datum, år): ____________________________________________________________
Tidigare undervisningserfarenhet: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Instruktör 2:

Namn: __________________________________ Medlemsnummer:_________________ Titel: ___________________________
E-post: __________________________________________________________________________________________________
Har deltagit i utvecklingsinstitut för instruktörer (plats, datum, år): __________________________________________________
Har certifierats som Lions instruktör (plats, datum, år): ____________________________________________________________
Tidigare undervisningserfarenhet: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Instruktör 3:

Namn: __________________________________ Medlemsnummer:________________ Titel: ____________________________
E-post: __________________________________________________________________________________________________
Har deltagit i utvecklingsinstitut för instruktörer (plats, datum, år): __________________________________________________
Har certifierats som Lions instruktör (plats, datum, år): ____________________________________________________________
Tidigare undervisningserfarenhet: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Instruktör 4:

Namn: __________________________________ Medlemsnummer:________________ Titel: ____________________________
E-post: __________________________________________________________________________________________________
Har deltagit i utvecklingsinstitut för instruktörer (plats, datum, år): __________________________________________________
Har certifierats som Lions instruktör (plats, datum, år): ____________________________________________________________
Tidigare undervisningserfarenhet: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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10. Namnteckningar:
Lions Clubs International känner till att instruktörernas personliga erfarenhet och presentationsstil kan skapa
möjligheter att bredda ämnena eller förbättra inlärningsmiljön. Lions Clubs International välkomnar deras förslag,
men kräver att alla ändringar som önskas av den av styrelsen godkända kursplanen granskas och godkänns i förväg
av ledarutvecklingsdivisionen (leadershipdevelopment@lionsclubs.org).
Genom att underteckna detta formulär intygar jag härmed att genomföra kursplanen vid Lions ledarskapsinstitut för
framtida ledare eller Lions regionala ledarskapsinstitut i enlighet med instruktörens vägledning, vilken kommer att
tillhandahållas av Lions Clubs International.
Jag samtycker även till att skicka in en slutrapport tillsammans med en verifierad lista över instruktörer och
deltagare till ledarutvecklingsdivisionen samt Ersättningsformulär om anslagsprogram för ledarutveckling vid institut
och därtill hörande specificerade kvitton på godkända kostnader.
Observera att ändring av information i den ursprungliga ansökan, till exempel ändring av institutets datum, måste
skickas in skriftligen till ledarutvecklingsdivisionen för granskning och godkännande före det planerade institutet.
Underlåtenhet att skicka in ändringar av institutet till ledarutvecklingsdivisionen kan resultera i att anslaget
förloras.
Bekräftelse av det globala arbetsteamets GLT-koordinator i multipeldistrikt/distrikt:
_________________________
Namn textat

_____________________________
Namnteckning

___________
Datum

Bekräftelse av guvernörsrådsordförande/distriktsguvernör/samordningslion:
_________________________
Textat namn

_____________________________
Namnteckning

___________
Datum

Bekräftelse av det globala arbetsteamets GLT områdesledare:
_________________________
Textat namn

_____________________________
Namnteckning

___________
Datum

Insändande av ansökan
Via e-post till ledarutvecklingsdivisionen på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org
Via post till:
Lion Clubs International
Leadership Development Division (LD Institute Grant)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842
USA
Via telefon: 630-468-7117
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