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MEDLEMSUTVECKLING 

• Målet för medlemsutveckling blir att få en positiv medlemstillväxt.

• Medlemsrekrytering ska ske efter mottot – VÅGA FRÅGA.

• Återkommande kontakt från distriktets GAT, LCIF-team, miljö-
koordinator, ZO, DG med flera. 

• Som underlag kommer ”Lions som begrepp” och foldern ”Lions – för dig 
som vill göra skillnad” att användas. 

• Ta del av den information som finns på organisationens hemsidor –
LCI, LCIF, Lions.se och 101o-lions.se 

Mätbart mål: 30 juni 2022 ska medlemsantalet vara större än 1 juli 2021 
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LEDARSKAPSUTVECKLING

• Ledarutvecklingen i distriktet är central. 

• Målet är att öka Lionskunskapen för att kunna skapa en positiv 
utveckling med ett nytt engagemang.

• Vidare kommer ZO-utbildning att genomföras med ett delvis nytt tema 
där samverkan i zon-team uppmuntras.

• På klubbnivå har intresset ökat för att få en hands-on utbildning. Vi ska 
arbeta för att förverkliga det i vissa ämnen.

• Mätbart mål: 100 % av ZO och minst 50 % av VZO ska ha genomgått 

utbildning för uppdraget och minst 80 % av distriktets klubbar deltagit i 

utbildning för klubbfunktionärer med minst en representant. IT-

kommitténs arbete ska medföra att minst 50 % av klubbarna kan

kommunicera via distansmöten.
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SERVICEAKTIVITETER

Distriktet ska genomföra tre landsomfattande kampanjer under året .

Mätbara mål: Distriktet ska genomföra tre distriktsgemensamma 

aktiviteter under verksamhetsåret. Dessutom ska minst 50 % av

klubbarna ha registrerat någon aktivitet i MyLion. 

LCIF Sight First 8 oktober
https://www.lionsclubs.org/en/give-our-focus-areas/vision/sightfirst

Världsmiljödagen 5 juni

Diabetesdagen 14 november
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ÖVRIGA ANSVARSOMRÅDEN

• PR/MARKNADSFÖRING/INFORMATION 
Trycksaker, sociala medier

• LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION (LCIF)
Kampanj 100

• INFORMATIONSTEKNOLOGI (IT)
Möten via internet, MyLCI

• MILJÖ 
Miljöfrågor under året, avslutas 5 juni med aktivitet.

• DIABETES TYP 1 (Barndiabetes) 

• LIONS QUEST 
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Tack för uppmärksamheten

Då kör vi igång!


