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Säkerställ framgångar med vår globala strategi 

 Vi lanserade Lions Internationals strategiska plan under 2020 för att bygga vidare på 
framgångarna för LCI Framåt och säkerställa att vi alltid kommer vara redo att hjälpa till i 
lokala samhällen och i världen.  

 Vår strategiska plan förenar oss i vår globala uppgift av hjälpinsatser. Den inkluderar 
varje medlem och varje klubb. Den inkluderar Lions Clubs International och Lions Clubs 
International Foundation (LCIF), för vi är en. 

 Vår vision är att vara den globala ledaren avseende lokala och humanitära hjälpinsatser. 

 
Vår strategi 

 Vi har skapat en strategisk plan med tre mål i minnet. 

• Stärka organisationen och stiftelsen för att hålla klubbarna starka och medlemmarna 
redo att hjälpa.   

• Bygga nya modeller för tillväxt för behovet av hjälpinsatser växer i hela världen, så vi 
måste också fortsätta växa.  

• Samordna mål, ledning och organisatoriskt stöd på alla nivåer i organisationen, så 
att vi kan nå våra mål. 

 
Våra prestationer 

 Vårt första år var fokuserat på att skapa planen och att främja inledande strategier. 

 Vi uppnådde några enastående saker under planens första år.  
 Vi valde vårt nya varumärkesnamn för vår organisation och vår stiftelse, ”Lions 

International”, genomförde enkäter om medlemmarnas nöjdhet för att upptäcka vilka 
förändringar medlemmarna önskar och omstrukturerade medlemsanslag. 

 Vi inledde nya partnerskap med företag, identifierade frivilliga insatser då och då eller 
”tillfälliga” insatser för att se hur många som passar in i vår klubbmodell samt genomförde 
det första gemensamma virtuella mötet för styrelserna i LCI och LCIF.  

 
Vårt fokus detta år 

 Vi är nu inne på det andra året och fortsätter göra framsteg och genomföra planen. 

 Att stärka organisationen och vår stiftelse: 

• Vi kommer börja lanseringen av det nya varumärket ”Lions International” och riktlinjer 
om varumärket under 2023.  

• För att hjälpa till att bygga upp klubbarna reviderar vi verktyget om att bedöma 
klubbarna, delar bästa arbetssätt från framgångsrika klubbar och förbättrar Guiding Lion-
programmet. 
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• För att bygga vidare på framgångarna för Kampanj 100 fokuserar vi på gåvor från 
klubbar och från medlemmar.  

• Vi skapar även omfattande stöd för nya klubbar och enkätmaterial, för att kunna bedöma 
medlemmarnas tillfredsställelse.  

 Att skapa nya modeller för tillväxt 

• Vi kommer fortsätta bygga vidare på program kring vårt globala företagsansvar, såsom 
att genomföra insamlingsstrategier i KO I, KO II och i Indien samt utöka möjligheter till 
frivilliga insatser bland anställda hos våra partner. 

• Vi lanserar även en tankesmedja kring företagsansvar, för att utforska nya möjligheter.  

• För att hjälpa till att engagera frivilliga på nya sätt genomför vi pilotprojekt kring tillfälliga 
frivilliginsatser och skapar resurser för att hjälpa klubbarna att stödja dessa tillfälliga 
frivilliga. 

• Vi förfinar även det sätt på vilket vi bedömer nya partner, för att kunna maximera våra 
resurser och våra resultat. 

 Att samordna mål, ledning och organisatoriskt stöd 

• Vi är fokuserade på vårt nästa virtuella möte för styrelserna i LCI och LCIF under 2023, 
för att därmed samordna och arbeta vidare tillsammans. 

 
Vårt nya varumärke och vår nya slogan 

 Vi kommer introducera ”Lions International” som vårt förenade varumärke både för 
vår organisation och för vår stiftelse. När vi säger ”Lions International” avser detta båda våra 
organisationer, för världen ser oss som en. De faktiska namnen för organisationen och 
stiftelsen kommer inte att ändras. Lions Internationals varumärke kommer sammanföra de 
båda organisationerna under ett ”paraply”, så att vi kan tala med världen om våra samlade 
insatser och vår samlade påverkan.  

 ”Hjälper en värld i nöd” är vår nya slogan för Lions Internationals varumärke som 
berättar för världen vilka vi är och vad vi gör som medlemmar. 

 
Hur du kan hjälpa till  

 Dela information om planen i dina klubbar och i dina distrikt. 
 Fokusera på medlemmarnas tillfredsställelse i din klubb. 
 Donera till vår stiftelse, LCIF, både som medlem och som klubb. 

 
Frågor om planen 

 Vänligen skicka dina frågor och kommentarer om planen via e-post till 
strategicplan@lionsclubs.org.  
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