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Att starta en virtuell lionklubb.
  

En virtuell klubb är en lionklubb som erbjuder en möjlighet att planera, rekrytera 
och träffas via nätet. Dessa klubbar ersätter inte traditionella klubbar utan gör 
det istället enklare för potentiella nya medlemmar att tacka ja till inbjudan att gå 
med i Lions tack vare extra flexibilitet. Denna checklista bör besvara eventuella 
frågor du har om att starta en virtuell klubb.

 � Välj vilken slags virtuell klubb du önskar att starta:
a. Närvaro på internet: Det viktigaste för denna typ av klubb är att se till att klubbens hemsida och sociala 

medier är uppdaterade. 

b. Hybrid:  Denna typ av klubb träffas på ett traditionellt sätt i en klubblokal eller på en restaurang, men 
tillåter även att medlemmar deltar i mötet digitalt.  

c. Digitala möten:  Denna typ av klubb genomför 90 % av sina möten via en digital plattform.

 � Bestäm om du vill starta en klubbfilial (minst fem personer) eller en fristående klubb 
(minst 20 personer).
a. Viktigt: 75 % av klubbens chartermedlemmar måste bo eller arbeta i det multipeldistrikt där klubben 

bildas.

 � Samarbeta med distriktets ledare för att finna en fadderklubb till din klubbfilial eller 
nya klubb.
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 � Fyll i en charteransökan och en rapport över chartermedlemmar i MyLCI.
a. En klubb som genomför digitala möten eller är av typen hybrid kommer att registreras som en 

traditionell klubb.

b. En klubb som genomför digitala möten kan inkludera ordet ”virtuell” eller ”cyber” i sitt namn. Till 
exempel, Lions Club Västergötland cyber.

c. Klubben eller klubbfilialens namn måste också inkludera en geografisk beteckning.

 � Inhämta godkännande av sittande distriktsguvernör.

 � Betala lämpliga charteravgifter och skicka in certifieringsformulär.

 � Samarbeta med distriktets ledare för att utse minst en Guiding Lions som kan stödja 
er klubb eller klubbfilial under de kommande två åren.

När klubben är chartrad.
  

 � Välj en digital plattform för möten.
a. Det är viktigt att välja en plattform som passar klubbens behov.

b. Många digitala plattformar tillåter en gratis testperiod om ni vill testa plattformen innan ni bestämmer er.

c. Några digitala plattformar tillåter att man genomför möten gratis under en viss tid.

d. Om ni väljer en plattform som tar ut en avgift kan ni inkludera den i medlemsavgiften.

 � Utse en teknisk rådgivare eller teknisk kommitté.
a. Denna individ eller grupp kommer att lära medlemmarna om den virtuella klubbtypen och förbereda 

digitala möten.

b. Rådgivaren är tillgänglig och kan kontaktas direkt om någon har tekniska problem.

c. Rådgivaren eller en medlem från den tekniska kommittén tar hand om den tekniska delen av mötet för 
att se till att alla medlemmar hörs.

 � Säkerställ att alla medlemmar i klubben får delta i en kurs om den digitala 
mötesmodellen.
a. Kursen kan genomföras tillsammans med medlemmen på ett café eller i medlemmens bostad.

b. Inkludera instruktioner om hur man använder den digitala plattformen varje gång en mötesinbjudan 
skickas ut.

 � Kom ihåg betydelsen att träffas personligen.
a. Trots digitala möten är personliga möten med människor är fortfarande en värdefull upplevelse för alla 

lionmedlemmar.

b. Nyckeln till framgång för alla lionklubbar är att genomföra serviceprojekt i samhället tillsammans med 
övriga medlemmar. Det hjälper medlemmarna att känna samhörighet och bygga starka relationer inom 
klubben.

Om du har frågor om virtuella klubbar är du välkommen att kontakta membership@lionsclubs.org.
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