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Oktober – februari  
- Dra nytta av datarapporter i Learn för att 

identifiera framtida ledare 
- Granska multipeldistriktets och distriktets 

utvecklingsmål för ledarskap samt planera 
utbildningar som saknas 

Maj 
- Ansökningar för anslagsprogrammet för 

ledarutvecklingsinstitut tillgängliga för nästa 
verksamhetsår 

- Ansökningar för programmet om lokala institut 
tillgängliga för nästa verksamhetsår 

- Granska internationella institut för nästa 
verksamhetsår och främja dessa för Lions/Leos 

Juli 
- Skicka in en ansökan till anslagsprogrammet för 

ledarutvecklingsinstitut 
- Skicka in en ansökan till anslagsprogrammet för 

ledarutveckling (om tillämpligt) 
- Utveckla en årlig kalender för lokala 

utbildningsevenemang 
- Använd Learn för att inregistrera årliga lokala 

utbildningsevenemang 
- Kursplan tillgänglig för utbildningen för första vice 

distriktsguvernörer/DG Elect MD   
- Uppmuntra guvernörsrådsordförande, andra vice 

distriktsguvernörer och Lion/Leo klubbtjänstemän 
att genomföra onlineutbildningar 

Koordinator för globala ledarskapsteamet (GLT)  
Tidsplan för roll och ansvarsområden 

30 september  
- Sista datum för att skicka in ansökan till 

anslagsprogrammet för ledarutveckling 
- Se till att distriktets utbildning för zonordförande 

och klubbtjänstemän har inrapporterats i Learn för 
att nå målen för ledarutveckling.  

April 
- Granska möjligheter för programmet om lokala 

institut och planera för nästa års lokala Institut 
- Granska möjligheter för anslagsprogrammet för 

ledarutveckling och planera för nästa år 

Juni 
- Slutför rapportering av genomförda lokala 

utbildningar 
- Stöd övergången till inkommande GLT-

koordinator.  
- Ansökningar för anslagsprogrammet för 

ledarutvecklingsinstitut tillgängliga för nästa 
verksamhetsår 

- Ansökningar för anslagsprogrammet för 
ledarutvecklingsinstitut tillgängliga för nästa 
verksamhetsår 

       
    Månatliga och årliga ansvarsområden  

- Främja internationella och lokala utbildningsevenemang vid Lions utbildningscenter samt internationella institut 
- Använd certifierade instruktörer vid Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) och programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP) för 

lokala utbildningar  
- Inrapportera genomförda lokala utbildningsevenemang i Learn för både lion- och leomedlemmar 
- Sammanställ och skicka ersättningsyrkanden gällande anslag inom 60 dagar efter utbildningens slutförande 
- Säkerställ att alla vice distriktsguvernör/DG Elect. är förberedda för sina roller och att deras utbildningar är inrapporterade i Learn (MD) 
- Säkerställ att alla andra vice distriktsguvernör är förberedda för sin roll och att deras utbildningar är inrapporterade i Learn (MD) 
- Säkerställ att alla zonordföranden är förberedda för sin roll och att deras utbildningar är inrapporterade i Learn (D) 

                   

Mars 
- Sista datum för programmet om lokala institut för 

nuvarande verksamhetsår 

Juli

-- 

Augusti
 

September

-- 

Februari 

Mars

-- 

April 

Maj

-- 

Juni 

15 oktober 
- Sista datum för att skicka in ansökan till 

anslagsprogrammet för ledarutvecklingsinstitut 

Augusti 
- Skicka in en ansökan till anslagsprogrammet för 

ledarutvecklingsinstitut 
- Skicka in en ansökan till anslagsprogrammet för 

ledarutveckling (om tillämpligt) 


