Distrikt 101M
Funktionärsutbildning
Distrikt 101 M satsar stort på utbildning!
Många av oss har haft olika funktioner i Lions
vid olika tillfällen och många är nya
medlemmar som kanske vill veta mer om
Lions. Som allt annat i livet, är Lions inte
statiskt utan en dynamisk verksamhet som
ändras och förbättras under tiden för att möta
nya krav av samhälle, ny teknik och idéer.
Därför är det viktig för oss alla att hålla oss a
jour med de förändringarna och förbättringarna som sker. För att kunna stödja
klubbarna i sin utveckling, speciellt efter pandemin, genomför vi en utbildning som
avser förstärka alla funktioner och göra alla funktionärer mer uppdaterade.
Anmälan görs så snart som möjligt och senast 31 december på Lions distrikt
101m.se så att vi kan planera vidare. Vid eventuellt förhinder går det att ersätta
platsen med annan person.
Utbildningstillfällena är:
Karlstad 26 mars. Utbildningen är kostnadsfri och distriktet bjuder på förtäring.
Ombord på Viking Cinderella 10–11 april. Utbildningen ombord på Viking Cinderella
är förknippad med vissa kostnader. Läs mer på www.lions101m.se. Medföljare är
välkomna.
Hudiksvall 23 april. Utbildningen är kostnadsfri och distriktet bjuder på förtäring.

Du bidrar bara med din tid, erfarenhet och engagemang. Vi kommer att arbeta i
grupper i workshopsform och input från det gemensamma momentet kommer att
vara ledande för vidare arbete under dagen.
Lena Nyquist
DG 101M

Christer Wallin
1VDG

Utbildningsinnehåll
När jag vet vad som krävs och förväntas av mig samt hur jag kan göra för att möta
dessa krav och förväntningar blir allt mycket enklare, snabbare och rätt gjort från
början.
Det kommer att vara specifik genomgång för varje funktion för maximal behållning av utbildningen.
President: Rollen som president innebär idag en större vikt på ledarskap och att
kunna motivera medlemmar. För att stödja dig i din roll kommer vi att gå igenom
stadgar och arbetsordningar som styr klubbens verksamhet,
sammanträdesteknik, hur fungerar rösträtt i olika sammanhang och framför allt
var hittar jag all information som en president behöver i sin roll.
Sekreterare: Sekreteraren inom Lions fungerar som spindeln i nätet.
Att skriva protokollen, stödja presidenten med kallelser eller
distribution av olika dokument är en självklarhet för många. Men när
det kommer till arkivering och överlämning, medlemshanteringen i
MyLCI och rapportering av serviceaktiviteter i MyLion blir det inte så
självklart. Var och hur du hämtar behövlig information och använder
dig av MyLion är en viktig del av dagen.
Kassör: Att vara kassör inom Lions innebär kunskaper om klubbens
bokföring, årsredovisning, revision samt specifika regler angående
hjälpverksamhet och insamlade resurser. Hur betalar jag våra
internationella avgifter och till vem/vad ska olika poster
redovisas/betalas? Du kommer att träffa vår Distriktskassör för att
diskutera redovisningar av alla serviceaktiviteter och mycket mer.
Marknadsföring/IT/Webb: Dessa är tre oerhört viktiga funktioner i
klubbarna. Det är genom att ha en bra medial täckning med goda
kontakter i dagsmedia, intressanta och säljande inslag i sociala medier
samt utveckling i Lions digitala verktyg. Dessa insatser kommer att
kunna ge klubbarna bättre rekryteringsmöjligheter av nya medlemmar.

GAT-team- vad är det och har vi det i vår klubb?
Dessa funktioner är inte nya i Lions organisation utan har funnits men med
andra benämningar.
Vilket stöd och hjälp kan klubben få för att underlätta arbetet?
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Är du ansvarig för medlemsfrågor, tidigare kallad MO så ingår du i GAT-teamet under benämningen
GMT. Hur gör man för att rekrytera nya medlemmar och hur behåller man medlemmarna? Hur ska
man lägga upp ett informationsmöte för presumtiva medlemmar.
Arbetar du med era hjälpaktiviteter, även kallade serviceaktiviteter så benämns din roll som GST.
Du kommer att få tips om hur klubbens aktiviteter kan effektiviseras och leda till att intresset att bli
medlem i Lions ökar. Varför har vi distriktsprojekt och nationella projekt och vad innebär det för vår
klubb?
Är din roll att utveckla och hitta nya ledare till styrelsen och till era kommittéer så benämns din roll
som GLT. Vilka utbildningar kan vi erbjuda klubbens medlemmar och vad kostar det? Vad har
medlemmarna för kompetens från sitt yrkesliv och intressen? Hur kan vi nyttja det för att utveckla
klubben?
LCIF-koordinator är också en roll som klubbarna ska inneha enligt stadgar och
arbetsordning. Lions Club International Foundation är navet i Lions som hanterar
våra stora insamlingar. Du kommer att få mer kunskap om vad rollen innebär och
träffa distriktets LCIF-koordinator.

My Lions/MyLCI: Dessa är Lions plattform för information, kunskaper,
erfarenhetsöverföring, planering, registrering och rapportering. Det är
mycket viktig för oss som funktionärer att kunna använda dessa
verktyg så att vårt arbete blir enklare och säkrare.
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