
Frågor? Kontakta divisionen för ledarutveckling via e-post institutes@lionsclubs.org.

Delta i ett ledarutvecklingsinstitut

Bygg upp självförtroende och inspirera lionmedlemmar i ledarroller genom 
ett lokalt Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller Lions 
regionala ledarskapsinstitut (RLLI). Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej 
distriktsindelade tillfälliga distrikt/regioner/zoner kan ansöka om anslagsmedel 
till ett ELLI eller RLLI.

TIDSLINJE FÖR ANSÖKAN

TILLGÄNGLIGA ANSLAG

100 %
av ansökningarna

beviljas anslag

USD 4 500*
Upp till

för multipeldistrikt

Upp till

USD 1 800*

för enkeldistrikt†

Upp till

USD 750*

för ej distriktsindelade 
områden

*Får ej överstiga faktiska kostnader.
†Ett enkeldistrikt är ett distrikt som inte tillhör ett multipeldistrikt. Till exempel distrikt 50 - Hawaii, USA, är ett enkeldistrikt 

medan distrikt 1-A är ett distrikt i multipeldistrikt 1 – Illinois, USA.

Maj – oktober

•  Alla multipeldistrikt, enkeldistrikt och ej 
distriktsindelade områden kvalificerar att ansöka om 
medel.

•  Ansökningar kommer att tas emot årligen mellan maj 
och den 15 oktober.

•  50 % av anslaget kommer att betalas ut till den 
lokala koordinatorn cirka 30 dagar före institutet.

•  Slutgiltiga ersättningsyrkanden måste skickas in 
inom 60 dagar efter avslutat institut.

januari maj decemberoktober

Ansökningar
Genomför institut och skicka in ersättningsyrkande Genomför institut och skicka in ersättningsyrkande

UTVECKLA DINA 
LEDAREGENSKAPER
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LIONS REGIONALA 
LEDARSKAPSINSTITUT (RLLI)

•  Förbereder Lions medlemmar som 
är intresserade av ledarpositioner på 
distriktsnivå

•  Kursplanen innehåller grundläggande ämnen 
om ledarskap, till exempel:

 •  Tala inför grupp
 •  Konflikthantering
 •  Fastställa mål

• Anpassningsbart format 
(flexibelt program på 1-3 dagar)

Lär dig mer i tillägget för RLLI på lionsclubs.
org/sv/institute-grant-program.

LIONS LEDARSKAPSINSTITUT FÖR 
FRAMTIDA LEDARE (ELLI)

•  Förbereda Lions medlemmar inför ledaransvar 
på klubbnivå (de som ännu inte har varit 
klubbpresident)

•  Speciella sessioner som endast erbjuds 
genom ELLI

 •  Hantera förändringar
 •  Mentorskap
 •  Kreativt tänkande

•  Strukturerad kursplan över 3 dagar

Lär dig mer i tillägget för ELLI på lionsclubs.
org/sv/institute-grant-program.

VAD ÄR SKILLNADEN 
MELLAN DE TVÅ 
INSTITUTEN?

Om ett fysiskt institut inte kan genomföras, 
överväg ett virtuellt RLLI.

För ytterligare vägledning och detaljer 
om ett virtuellt RLLI läser du dokumentet 
Virtuella Lions regionala ledarskapsinstitut på 
lionsclubs.org/RLLI.

VIRTUELLT RLLI
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