
Enkätresultat: 
Distrikt som delade upp klubbesöken undersöktes för att se om en uppdelning
av besöken hade en positiv eller negativ inverkan på distriktets ledning och för
att ta reda på hur konceptet kunde implementeras på ett framgångsrikt sätt.
Resultaten från enkäten var följande:  

• I de flesta fall delegerade distriktsguvernören klubbesöken till antingen
första eller andra vice distriktsguvernör. 

• Klubbesöken delegerades först efter noggrann eftertanke och planering.
DG-teamet fastställde tillsammans vilka teammedlemmar som skulle
tilldelas varje klubb. 

• Även om erfarenhet och utbildning först var ett bekymmer insåg de att den
erfarenhet som vice distriktsguvernörerna fick som zon- eller
regionordförande förberedde dem tillräckligt för klubbesöken. 

• Det var en positiv erfarenhet för distriktsguvernörerna eftersom det gav dem
tid att fokusera på aktiviteter som verkligen skulle kunna stärka distriktet. 

• Det var en positiv erfarenhet för vice distriktsguvernörer eftersom det gav
dem en chans att skapa relationer med klubbar, identifiera potentiella
framtida rådsmedlemmar, få en bättre förståelse för vilka områden som
behöver särskild uppmärksamhet och det gav dem en möjlighet att få
känna sig som en del av teamet. 

• Det var en positiv erfarenhet för klubbarna eftersom de kunde skapa
relationer med framtida distriktsledare och diskutera distriktsplaner som var
mer långsiktiga. 

• Samarbetet förbättrades. Genom att dela upp klubbesöken fick teamet en
plattform för att diskutera varje klubbs styrkor och svagheter och gjorde det
möjligt för dem att diskutera potentiella strategier för att hjälpa klubbar med
problem. Detta utbyte av idéer var inte möjligt innan klubbesöken
fördelades bland teammedlemmrna. 

• Vissa områden oroade sig för att klubbarna skulle känna sig försummade
om distriktsguvernören inte besökte dem, men denna oro försvann när
klubbarna blev informerade om den nya teammetoden. 

• Genom att dela upp klubbesöken enades DG-teamet och de kunde
koordinera sitt budskap, inte bara för året, utan även för de kommande åren.

Vår 
teammetod 
för klubbesök

Som distriktsguvernör är

troligtvis tiden din mest

värdefulla resurs. Att planera

och prioritera dina besök och

aktiviteter hjälper dig att

fokusera på dina mål och 

vad du behöver göra för att 

nå dem. 

Ett sätt att ta hand om alla 

uppgifter som distriktsguvernör

är att dela upp klubbesöken

mellan medlemmarna i

distriktsguvernörens team.

Detta ger dig inte bara mer tid

att fokusera på dina mål, det

ger även påtagliga fördelar för

vice distriktsguvernörer och de

klubbar de tjänar.  
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Det krävs ett team 
Det krävs en noggrann och gemensam plan för att 
på ett framgångsrikt sätt dela upp klubbesöken.
Distriktsguvernörer bör hålla ett möte med sina vice
distriktsguvernörer för att diskutera utmaningar och
möjligheter inom distriktet samt varje klubbs behov.
Diskussionen och påföljande plan bör fokusera på mål
och hur distriktets resurser kan användas på ett
strategiskt sätt. 

Fastställ sedan vilken teammedlem som ska utföra
klubbesöket. Även om detta bör baseras på klubbarnas
behov (matcha teammedlemmarnas styrkor med
klubbarnas behov) beaktas ofta även konflikter i
tidsplanering och platser. Besöken kan eventuellt 
fördelas lika. I vissa områden tar varje teammedlem 
en tredjedel av distriktet och
i andra områden tar
distriktsguvernören på 
sig mer. Välj en plan 
som fungerar bäst för
ditt team. 

Besluta om budskapet
För att hjälpa vice distriktsguvernörerna att planera sina
besök kan ni som team fastställa exakt vad budskapet
ska vara. Många fokuserar på presidentens tema, nya
ledarutvecklingsresurser som erbjuds på nätet eller i
distriktet, eller delar kanske med sig av framgångsrika
förslag på serviceaktiviteter. Medan varje teammedlem
kan ha sitt eget sätt att presentera informationen på, bör
budskapet koordineras bland teammedlemmarna.   

Uppföljning och resultat 
Distriktsguvernören och vice distriktsguvernörerna bör
kommunicera regelbundet för att diskutera klubbarnas
status och behov, samt hur distriktet kan hjälpa 
klubbarna på nya sätt. Dessa möten hjälper vice
distriktsguvernörerna att utveckla sina planer och mål 
för påföljande år och ger en kontinuitet och inriktning 
som kan överföras från år till år. 

Ersättning 
Den aktuella ersättningspolicyn tillåter att 
klubbesöken delas upp. Vice distriktsguvernörerna bör
fylla i Distriktsguvernörens reseräkning (C-30) och
Distriktsguvernörens rapport av möten och klubbesök 
(M-26) och sedan vidarebefordra dokumenten till
distriktsguvernören. Distriktsguvernören godkänner
räkningen och vidarebefordrar den till LCI för betalning.
Ersättningen skickas sedan till distriktsguvernören 
för utdelning. 

Fundera på att testa den här metoden i ert område. 

Du kan kontakta Eurafrican Department för mer
information via Eurafrican@lionsclubs.org. 

Använd 
teammetoden för klubbesök

SAMARBETE
HJÄLPER ALLA ATT VÄXA!
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