Distriktsguvernörens rapport över möten och besök
För möten och klubbesök:
Skicka in en rapport för varje möte eller klubbesök som ersätts av LCI. Bifoga den och notera detta på din reseräkning. Detta formulär kan
skickas in elektroniskt till reserakningar@lionsclubs.org eller via fax till +1 630-706-9058 *Obligatoriska fält
Observera: Skriv tydligt
*Tjänstemannens namn: ___________________________________


Distriktsguvernör 

Första vice distriktsguvernör 

Distriktsmöte (D)

Upp till sex möten eller evenemang varje år –
inom ditt EGET deldistrikt


Information för klubbtjänstemän
(hålls inom 60 dagar före eller efter 30 juni)



Distriktsrådsmöte



Distriktsmöte



Möte om distriktets medlemskap och/eller
ledarutveckling

Mötesplats (ort):
___________________________________

Multipeldistriktsmöte (M)

Upp till tre möten eller evenemang varje år


Guvernörsrådsmöte



Multipeldistriktskonferens



Multipeldistriktets riksmöte

 Möte om multipeldistriktets medlemskap
och/eller ledarutveckling
Mötesplats (ort):
___________________________________

Internationella presidenten (IP)

Eller vice presidentens besök till EGET deldistrikt eller
klubb

*Distriktsnummer: ____________*Datum för besök/möte: ___________

Andra vice distriktsguvernör

Organisering av ny klubb (O)

Upp till 2 separata besök tillåts per potentiell klubb
Ort: __________________________________________
Tänkbart klubbnamn _________________________________________________

Årligt klubbesök (C)

Svara för varje KLUBB-besök. Använd kommentardelen för att beskriva eventuella
problem
Årligt klubbesök
Prioriterat klubbesök
•
Klubbar som bildats inom 24 månader från detta besök
•
Klubbar i status quo eller finansiell avstängning
•
Klubbar som upplösts under de 12 månader som föregick detta besök
•
Klubbar som godkänts enligt reglerna för ansökan om beteckningen
prioriterad klubb
(se styrelsens policymanual, Kapitel V, Stycke E.)
*Namn på klubb som besökts: __________________________________________
*Klubbens nummer: ________________
*Ingick flera klubbar i besöket?
Ja
Nej
Om ja, fyll i en besöksrapport för varje klubb som var närvarande. Det här kommer
att räknas som deras årliga besök.
Har klubben:
sammanställt en plan för att
rekrytera/bevara medlemmar?

Ja

Nej

en webbplats?

Ja

Nej

marknadsfört klubbens hjälpprojekt på ett effektivt sätt? Ja

Nej

ett kontinuerligt hjälpprojekt?

Ja

Nej

Ja

Nej



Internationella presidenten

deltagit i distriktsmöten?



Första internationella vice presidenten

donerat till LCIF

Ja

Nej



Andra internationella vice presidenten

Har du kommunicerat de senaste policyändringar
och resurser som kommer att hjälpa klubben?

Ja

Nej



Tredje internationella vice presidenten

Känner du dig orolig över hur
klubben fungerar?

Ja

Nej

Får nya medlemmar lämplig information och
en bra introduktion?

Ja

Nej

Anser du att klubben är en aktiv klubb?

Ja

Nej

Mötesplats (ort):
___________________________________

Kommentarer:
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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