
Distriktsguvernörens rapportformulär 
Klubbesök samt möten i distriktet och multipeldistriktet 

Skicka in en rapport för varje klubbesök eller möte som bekostas av LCI. Bifoga formuläret och ange evenemanget på din reseräkning. Detta formulär kan skickas 
in via e-post till reserakningar@lionsclubs.org *Obligatoriskt fält 

 

DA-M26.SW   11/2019 

 

*Tjänstemannens namn: ______________________________________*Distrikt: ____________ *Datum för besök/möte: ___________________ 
 
 
 Distriktsguvernör    Första vice distriktsguvernör    Andra vice distriktsguvernör 
 

 
MÖTEN 

 
Distriktsmöte (D)  
Upp till 6 årligen – inom ditt distrikt 
    
 Information för klubbtjänstemän  
         (60 dagar före eller efter den 30 juni) 

 Distriktsrådsmöte  
 Distriktsmöte 
 Distriktets medlems- eller  
        ledarskapsmöte 
 
Mötets plats (ort): 
 
_________________________ 

Multipeldistriktsmöte (M) 
Upp till 3 möten eller evenemang årligen 
 
 Guvernörsrådsmöte 
 Multipeldistriktskonferens  
 Riksmöte  
 Multipeldistriktets medlems-  
        eller ledarskapsmöte 
  
 

Mötets plats (ort): 
 
_________________________

Internationella presidentens (IP) 
eller vice presidentens besök till ditt distrikt 
eller klubb 
 
 Internationell president 
 Första internationell vice president 
 Andra internationell vice president  
 Tredje internationell vice president 
 

 
Mötets plats (ort): 
 
__________________________

 

KLUBBESÖK 
 

Organisering av ny klubb (O): *Dessa besök gäller vid bildande av ny klubb (innan klubbens charter har godkänts) 
 
 
Ort: _____________________________________________      Blivande klubbens namn: _________________________________________ 
 

 
Årligt klubbesök (C):   *Var det besök för flera klubbar? Ja     Nej  Om ja, fyll i en besöksrapport för varje kubb som närvarade.  
 
 

*Klubbnamn:__________________________________________________________ Klubbnummer:_____________________________
 
Har klubben: 
 

En plan att rekrytera/behålla medlemmar?     Ja Nej 

Genomfört information och intagnings- 

ceremoni för nya medlemmar?    Ja Nej 

Anser du att detta är en aktiv klubb?            Ja Nej  

Känner de till resurser som kan hjälpa klubben?  Ja Nej 

 
 
 

En hemsida eller sociala medier?              Ja Nej  

Deltagit i zonen/distriktets aktiviteter? Ja Nej 

Marknadsfört och tillhandahållit hjälpinsatser?      Ja Nej 

Bidragit till LCIF? Ja Nej 

 

 

Är du oroad över klubben?__________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vilka insatser planerar du att göra? ___________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Övriga kommentarer:_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________  
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