
Att inrapportera 
är viktigt 

Vem kan rapportera för leoklubbar i MyLCI? 

 » Leorådgivare

 » Leoklubbens president

 » Leoklubbens sekreterare

 » Fadderklubbens president

 » Fadderklubbens sekreterare 

Rapportering av leoklubbens medlemmar och 
klubbtjänstemän

 » Ger inrapporterade medlemmar möjligheten 
att skapa ett Lion Account, tillgå Lions 
utbildningscenter och se klubbaktiviteter i MyLion.

 » Försäkrar att aktivitetshistoriken för varje 
inrapporterad Leo är korrekt.

 » Förenklar övergången från Leo till Leo-Lion via 
MyLCI.

 » Underlättar sammanställningen av korrekta 
klubbmedlemsuppgifter.

 » Hjälper leoklubbar att förstå sin klubbs status och 
följa upp tillväxttrender.  

 » Håller distrikt, multipeldistrikt och Lions Clubs 
International samman genom att tillhandahålla 
korrekta titlar och kontaktinformation. 

Användbara tips

 » Klubbpresidenter i fadderklubbar måste rapportera 
leorådgivaren varje år. När hen inrapporterats, 
kan leorådgivaren i sin tur rapportera klubbens 
tjänstemän och medlemmar för året. 

 » Leorådgivare måste intyga i MyLCI att de fått 
tillstånd av en förälder eller målsman att inkludera 
Leos som är under 18 år.

 » Tjänstemän bör gå igenom sin klubbs 
medlemslista för att inkludera nya medlemmar och 
avregistera de som lämnat klubben.

 » För att medlemmar ska kunna tillgå sitt Lion 
Account måste de ha inrapporterats i MyLCI av en 
av de fem klubbtjänstemännen.

 » För att kunna registrera sig för ett Lion Account 
måste medlemmarna se till att deras födelsedag, 
e-postadress och/eller mobilnummer matchar de 
som finns i klubbens medlemsregister. Medlemmar 
måste ha en individuell e-postadress. 

 » Även om varje Leo kan ha ett Lion Account är 
det bara inrapporterade Leotjänstemän som har 
tillgång till MyLCI. 
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Att rapportera medlemsdata till Lions Clubs International är det första steget att hjälpa din klubb och medlemmar 
till framgång. Din klubb kan bedöma sin välmåga genom att titta på medlemssiffror, och inrapporterade 
medlemmar kan tillgå flera bra verktyg med ett Lion Account. Nedan hittar du bra information och tips för 
rapportering av medlemmar i din leoklubb. 

Andra resurser

 » Stegvis handledning för rapportering av leoklubbens tjänstemän: https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/
download/125818739%20

 » Lions hjälpcenter: lionsclubs.org/sv/lion-account-help 

 » Om du söker information om inrapportering av insatser kan du gå till https://www.lionsclubs.org/sv/service-reporting.

Din handledning att rapportera leomedlemsskap 
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