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Frågor och svar  
Lions utbildningscenter 
Länk till webbsida med tekniskt stöd 

 

Vad är Lions utbildningscenter? 

Lions utbildningscenter är en plattform som tillhandahåller 

webbaserad utbildning för våra Lions och Leos. 

 

Vilka typer av kurser finns i utbildningscentret? 

Lions utbildningscenter tillhandahåller kurser i ledarskap, 

organisation och personlig utveckling. 

 

Hur väljer jag kurs? 

Du kan välja bland kurser som har tilldelats dig på din startsida 

eller bland kurser som finns i biblioteket. 

 

Var visas tilldelade kurser? 

Tilldelade kurser visas på din startsida. 
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Mitt önskade språk är inte engelska. Varför har jag fått kurser på 

engelska? 

Dina tilldelade kurser kan inledningsvis komma att visas på 

engelska på grund av systeminställningar. Kurserna bör visas på ditt 

språk inom kort. Bortse från kurserna på engelska om de inte är 

tillämpliga. 

 

Hur lång tid tar det att genomföra en kurs i utbildningscentret? 

Kurserna består av ett eller flera avsnitt som i genomsnitt tar 

cirka 10-15 minuter att genomföra, men vissa kurser tar längre tid och 

andra kurser tar kortare tid. 

 

Vem har behörighet till Lions utbildningscenter? 

Alla Lions och Leos med ett Lion Account har behörighet till 

Lions utbildningscenter. 

 

Var hittar jag Lions utbildningscenter? 
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   Använd ditt Lion Account för att komma till Learn. Klicka på 

Lions utbildningscenter för att finna gratis kurser på webbplatsen. 

1. Logga in på ditt Lion Account 

a. Om du inte har ett Lion Account måste du registrera 

dig. 

2. Klicka på ikonen ”Learn” på medlemsportalen:  

 

3. Du är nu inne på Learn. Klicka på knappen ”Fortsätt” för att 

gå till Lions utbildningscenter. 
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https://myapps.lionsclubs.org/
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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Behövs någon speciell utrustning för att använda Lions 

utbildningscenter? 
• Dator, bärbar dator, surfplatta, mobiltelefon  

• Internetuppkoppling 

Behövs en speciell webbläsare för att använda Lions 

utbildningscenter? 

 Webbläsare som stöds: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 
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• Safari på Mac 1.2+ 

• Microsoft Edge 

Javascript och kakor bör vara aktiverade. 

 

Är kurserna i utbildningscentret tillgängliga offline? 

Kurser är för närvarande inte tillgängliga offline.  
 
 

Går det att se kurserna på en smartphone eller platta? 

Ja, med Safari på Apple-enheter eller Chrome på Android-

enheter. 
 

Min utbildningshistorik visar inte alla de kurser jag har 

genomfört. Var finner jag min utbildningshistorik? 

Din profil i Lions utbildningscenter kommer endast visa 

kurser du har deltagit i sedan utbildningscentret 

uppgraderades i juli 2019. En komplett lista över tidigare 

och nuvarande kurser genomförda i Lions utbildningscenter 

kommer finnas i rapporten Mitt utbildningsregister bland 

rapporterna i Learn.  
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Kan jag exportera min utbildningshistorik? 

En komplett lista över tidigare och nuvarande kurser 

genomförda i Lions utbildningscenter finns i rapporten Mitt 

utbildningsregister bland rapporterna i Learn. Rapporten 

Mitt utbildningsregister kan exporteras. 
 
 

Är det möjligt att uppdatera användarens önskade språk? 

 Ja. Innehållet som visas i utbildningscentret beror på det 

standardspråk du har valt för din webbläsare. För att ändra 

språket på kurserna måste du ändra standardspråket i din 

webbläsare. 

Hur uppdaterar jag min användarprofil? 

• Om du vill granska profilinformation väljer du "Min profil 

och inställningar" i rullgardinsmenyn (i det övre högra 

hörnet).  

• Du kommer upptäcka att många fält är tomma och att de 

som är ifyllda inte går att ändra. Detta är avsiktligt av två 

anledningar: 1) För att förenkla utbytet av information vi 
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inloggning. 2) För att minska mängden personlig 

information som sparas utanför vår databas. 

• Du kan lägga till en profilbild genom att klicka på ”Ladda 

upp en profilbild” och därefter följa instruktionerna.  

• Om din användarprofil visar följande e-postadress 

(unknown_<MemberID>@lionsclubs.org) är du 

välkommen att skicka e-post till  

memberservicecenter@lionsclubs.org för att 

tillhandahålla en personlig e-postadress. 

Vad bör användaren göra om han/hon blir utloggad från en kurs eller 

session i Lions utbildningscenter? 

Användare som blir utloggade från Lions utbildningscenter 

måste logga in igen till Learn via sitt Lion Account.  

Logga in på ditt Lion Account 

 

Var hittar jag användarrapporter för specifika roller? 

Användarrapporter finns inte tillgängliga I Lions 

utbildningscenter. Data om genomförda kurser i Lions 

utbildningscenter, deltagande i Lions Clubs Internationals 

ledarskapsinstitut och lokala utbildningar inregistrerade av 
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GLT-koordinatorer i multipeldistrikt och i distrikt finns bland 

rapporterna i Learn. 
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Var kan jag få hjälp med Lions utbildningscenter? 

För frågor och support använder du kontaktinformationen 

nedan: 

• Support om inloggning till ditt Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org eller 630-468-7000 

• Tillgång till Lions utbildningscenter, kurser eller 

kursinnehåll: elearning@lionsclubs.org 

• Support om rapportdata i Learn: gat@lionsclubs.org 
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