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Om hemsidan www.lions101m.se  

 

Några licensavtal för programmerbara moduler för distriktets hemsida lions101m.se förnyas 

och några har lagts till för att få mer funktioner. Medan information om vårt distrikt ständigt 

aktualiseras, har också många uppdateringar gjorts av allmän information om Lions. 

 

Dokumentbiblioteket fylls ständigt på med 

nya filer, samt att jag jobbar med att 

överföra gamla dokument till det, indelade i 

kategorier för att snabbt kunna hitta dem.  

 

Dokumentbiblioteket är lätt genomsökbart, 

sök bara på delar av dokumentnamnen. 

 

 

Medlemssidan ”För medlemmar” är tänkt att bli en sida där vi kan läsa aktuell information 

såsom årsagendan, inbjudan och kallelse till ett möte, medan alla 

andra möteshandlingar kan laddas ned från dokumentbiblioteket.  

 

Vänstermenyn på medlemssidan kommer att försvinna så småningom. 

Detta ger mer utrymme för en bra sidindelning. Dessutom fungerar 

dessa knappar inte helt som de ska, för att programmeringen inte 

håller när sidans innehåll anpassas ständigt. På medlemssidan 

kommer inom kort en ruta med en lista där de senaste 

uppdateringarna meddelas och var de kan hittas. 

 

Under menyn ”Klubbar” ligger nu en karta över distrikt 

101 M med alla våra klubbar. Just nu samlas information 

från alla klubbar för att kunna göra kartan interaktiv. När 

informationen har lagts till är det möjligt att hitta klubbarnas 

webbsidor, Facebook-sidor och kanske t.o.m. 

mötesadresser. Senare kommer kartan även att visa 

zonindelningen.  

 

 

Jag försöker att hålla hemsidan på en hög men lätt att uppdatera standard, men för det 

behöver jag er hjälp. Du som ansvarar för ett speciellt Lions område för gärna kolla om allt 

på websidan är som det ska. Meddela mig annars vad som ska förbättras eller läggas till.  

Om www.lionsclubs.org – övergång till det nya LION PORTAL 

 

Lions Clubs International jobbar med en stor ändring på sättet att komma åt information och 

att registrera medlemmar och aktiviteter – LION PORTAL.  

 

http://www.lions101m.se/
http://www.lionsclubs.org/


Info om LION PORTAL blir ständigt uppdaterat och kan läsas här  

https://lionsclubs.org/sv/resources-for-members/digital-products/portal-updates  

 

Viktigt att veta: 

- Lansering planeras i mitten av 2023 

 

- MyLion, MyLCI, Insights och andra verktyg och funktioner blir kombinerade i en 

sammanhängande hemsida – Lion Portal. 

 

- Den nya portalen kommer att erbjuda samma innehåll och funktioner som i dag, men 

med en mer konsekvent och effektiv upplevelse 

 

- Förutom att inrapportera hjälpinsatser, uppdatera medlemsinformation, titta på 

rapporter och alla andra funktioner du har i dag i MyLion, MyLCI och Insights kommer 

den nya Lion Portal tillhandahålla dig en central plats, för att få tillgång till data och 

verktyg, från historik om LCIF-donationer till frågor och svar i vårt Medlemscenter. 

Mer information om detta kommer under de närmaste månaderna. 

 

- MyLion, MyLCI och Insights kommer inte vara tillgängliga när du loggar in på den nya 

portalen. Istället kommer du få tillgång till dessa produkter direkt på hemsidan. 

Exempel: Istället för att klicka på MyLion för att inrapportera hjälpinsatser kommer du 

att gå direkt till inrapportering av hjälpinsatser på portalens första sida.  

 

- Också Learn kan nås på den nya Lion Portal. 

 

- Oavsett om du använder en stationär dator, bärbar dator, läsplatta eller mobiltelefon 

kommer du att ha tillgång till samma funktioner på Lion Portal. Portalen kommer 

justeras automatiskt för att passa den enhet du använder. 

 

- Lion Portal kommer att innehålla utbildning redan vid lanseringen, så att du kan lära 

dig använda och utforska den. Dessutom kommer vi fortlöpande att skapa 

utbildningslösningar baserat på behov bland Lions och Leos. 

 

- Du kan använda samma länk ( https://account.lionsclubs.org ) och bokmärke som du 

har använt för nuvarande portal för att komma till den nya Lion Portal. 

 

Hjälp till att säkerställa en smidig övergång! 

 

Se till att informationen i ditt Lion Account är korrekt och uppdaterad i MyLCI. Notera att Lion 

Portal kommer att kräva en unik e-postadress som inte delas med andra, och 

telefonnummer kan inte längre användas som användarnamn! 
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