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Genomför checklistan nedan för att hjälpa ditt distriktsteam att uppnå distriktets medlemsutvecklingsmål 
och främja tillväxten och utvecklingen av leoklubbar i ditt distrikt. 

Checklista

Kvartal 1 Kontakta distriktets leoordförande för att gå igenom tillgängliga utmärkelser och 
anslag för verksamhetsåret. 

Gå igenom den årliga leorapporten gällande leoklubbarnas status, som skapas av 
leoordförande. 

Träffa distriktets leotjänstemän och/eller leoklubbpresidenter för att fastställa 
distriktets program för leohjälpinsatser och årsmöte. 

Kvartal 2 Främja inrapporteringen av leomedlemar i MyLCI bland lionklubbar med leoklubbar, 
för att visa upp Lions framtid i ditt distrikt. 

Uppmuntra lionklubbar som inte har en leoklubb att samarbeta med sin ordförande 
för att finna en passande leorådgivare och ta steg mot att starta sin egen leoklubb. 

Utbilda leorådgivare via seminarier som leds av distriktets leoordförande. 

Skicka ett meddelade till alla leomedlemmar i distriktet på den internationella 
leodagen den 5 december, för att fira. 

Kvartal 3 Samarbeta med leomedlemmar för att genomföra ett distriktsomfattande 
hjälpprojekt med både leo- och lionmedlemmar, och dra nytta av LCIF:s Leo 
serviceanslag. 

Utse leomedlemmar att hjälpa lionmedlemmar med planeringen av distriktsmötet. 

Berätta om leomedlemmarnas hjälpinsatser för distriktets lionmedlemmar. 

Kvartal 4 Skicka en inbjudan till Lions distriktsmöte till alla leomedlemmar. 

Bjud in tidigare leomedlemmar att övergå till en lionklubb via ett Leo-Lion 
medlemskap. 

Fira leomedlemmarnas hjälpinsatser genom utmärkelser och erkänsla. 

Uppmuntra aktiva leomedlemmar att ansöka till leoprogrammets rådgivande 
kommitté.  

Att bilda leoklubbar ger Lions en chans att arbeta med unga människor i samhället 
och skapa en väg för potentiella medlemmar. Ett effektivt sätt att säkerställa 
distriktets framtid är att uppmärksamma leomedlemmar som potentiella 
medlemmar, eftersom leomedlemmar redan har kunskap om och är involverade i 
Lions arbete.  
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https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/start-a-leo-club
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