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GLOBALT ARBETSTEAM 
 

Ordförande 
 
Ämbetsperiod 
 

Årlig utnämning med möjlighet till återutnämning.  

Översikt över 
uppdraget 
 

Ordföranden tillhandahåller inspiration, ledarskap och råd till det globala 
arbetsteamet. Gör det möjligt för medlemmarna i det globala arbetsteamet att ta 
ansvar för teamets uppgift och vision när de samarbetar för att nå teamets mål. 
Du kommer föregå med gott exempel och inspirera ledare att vara kreativa under 
vårt nya århundrade av hjälpinsatser.  
  

Ansvar 
 
 

• Motiverar det globala arbetsteamet att uppnå syfte och mål för Lions 
Clubs International och Lions Clubs International Foundation.  

• Har tillsyn över GAT. 
• Understryker betydelsen av distriktets mål som ett GAT-initiativ. 
• Samarbetar med LCI:s personal, för att ta fram resurser och stöd till det 

globala arbetsteamet.  
• Ger de verkställande tjänstemännen återkoppling gällande framgångarna 

för det globala arbetsteamets konstitutionella och regionala 
områdesledare. 

• Leder det globala arbetsteamets möten med kommittéerna för 
ledarutveckling, medlemsutveckling, serviceaktiviteter, distrikt- och 
klubbservice, teknologi och marknadsföring vid den internationella 
styrelsens möten.  

• Håller regelbunden kontakt med konstitutionella och regionala 
områdesledare.  

• Deltar i ledarskapsforum i varje konstitutionellt område i mån av tid och 
leder möten med lokala globala arbetsteam. 

 
Rekommenderade 
kvalifikationer 
 
 
 

• Har passion för Lions och ett engagemang för organisationens framtid.  
• God förståelse för Lions Clubs Internationals strategiska plan och 

potentiella användningsområden. 
• Har varit tidigare internationell president.  
• Förmåga att influera och motivera samt vara mentor på ett positivt sätt.  
• Förstår betydelsen av mångfald i Lions.  
• Goda färdigheter inom konfliktlösning och projektledning samt som talare 

och presentatör. 
• Förmåga att använda teknologi (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s 

webbplats, sociala medier). 
 

Rapportering  
 

• Det globala arbetsteamets ordförande rapporterar till de internationella 
tjänstemännen och den internationella styrelsen. 

• Det globala arbetsteamets konstitutionella områdesledare och regionala 
områdesledare rapporterar direkt till ordföranden. 

• Den internationella koordinatorn för specialklubbar tillhandahåller 
regelbundna rapporter till ordföranden.  

 


