Distriktets mål

Exempel på handlingsplaner
Broschyr

Handlingsplan - vägledning

Ett väl angivet mål är specifikt, mätbart, kräver handling, realistiskt och tidsbundet. Använd vägledningen nedan för att
förstå de olika delarna som ingår i att sammanställa en handlingsplan för varje mål som fastställs.

Fokusområde

☐ Serviceaktiviteter
☐ Medlemsutveckling

☐ Ledarutveckling
☐ LCIF

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Till vilket av LCI:s mål refererar din målbeskrivning?
☐ Eget mål

Målbeskrivning

Ange vad distriktet planerar att uppnå.

Handlingssteg
Ange hur ditt team kommer att
uppnå målet. Handlingssteget bör
vara specifikt och mätbart.
Inkludera detaljer såsom antal
lionmedlemmar, specifika
aktiviteter, kommunikation etc.

Ansvarig

Ange vilka individer
som kommer att
genomföra varje
handlingssteg.

Bedömning
Att genomföra under året,
handlingar/återkoppling som har erhållits som kan
komma att påverka den övergripande tidslinjen
och handlingar som behövs för att uppnå
målbeskrivningen som anges ovan.

Resurser som krävs
(teammedlemmar,
teknologi, pengar etc.)

Ange viktiga resurser
eller finansiella medel
som behövs för att
genomföra varje
handlingssteg.

Inleds
datum

Klart
datum

Ange när
planeringen
måste påbörjas för
att uppnå varje
handlingssteg.
Kom ihåg att
inkludera tid för
uppföljning med
ansvariga när du
väljer ett sista
datum.

Ändringar
Att genomföra under året baserat på
bedömningen, vilka ändringar behövs i den
angivna tidslinjen/handlingsplanerna för att uppnå
målbeskrivningen som anges ovan.
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Hjälpinsatser

Följande är ett exempel på ett distriktspecifikt mål, som kommer att stödja Lions Clubs Internationals mål att öka
inrapporteringen av serviceaktiviteter.

Fokusområde

☒ Serviceaktiviteter
☐ Medlemsutveckling

☐ Ledarutveckling
☐ LCIF

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Mål för inrapportering av serviceaktiviteter
☐ Eget mål

Målbeskrivning

I slutet av kommande verksamhetsår kommer 80 % av klubbarna i vårt distrikt inrapportera serviceaktiviteter, vilket är
en ökning med 15 % jämfört med föregående år.

Handlingssteg

Ansvarig
person

Resurser som krävs
(teammedlemmar,
teknologi, pengar etc.)

Inleds
datum

Klart
datum

Identifiera vilka lion- och leoklubbar som
inte inrapporterade serviceaktiviteter
under föregående verksamhetsår.
Träffa en representant från varje lionoch leoklubb som inte inrapporterar för
att:
• Ta reda på vilka behov av
utbildning, resurser och stöd varje
klubb har.
• Diskutera möjligheter för att
förbättra processer, till exempel
hur klubben samlar in och
överlämnar information om
serviceaktiviteter.
Ta itu med specifika problem som lionoch leoklubbarna står inför med hjälp
av relevant utbildning, stöd och
resurser.

DG, distriktets
GST-koordinator

Realtidsrapport för
serviceaktiviteter

15 juni

1 juli

DG, distriktets
GST-koordinator

Digital mötesplattform, e-post
och/eller telefon, medlemmar
i varje klubb som ansvarar för
att inrapportera, metod för att
registrera svar, uppföljning
och resultat

1 juli

1
september

DG, distriktets
GST-koordinator

Digital mötesplattform, e-post,
utbildningsmaterial om att
inrapportera hjälpinsatser,
metod för uppföljning

1
september

1 februari

2

1 februari

1 maj

Fira framgångarna för de lion- och
leoklubbar i distriktet som inrapporterar
hjälpinsatser.
• Engagera distriktets och klubbens
marknadsföringsordförande att
skapa en marknadsföringsplan
som förmedlar och firar framgång.
• Samarbeta med distriktets och
klubbens
marknadsföringsordförande för att
öka kännedom om varumärket
och serviceaktiviteter bland
personer som inte är medlemmar.

1 maj

30 juni

Bedömning

Realtidsrapporter för
serviceaktiviteter, digital
mötesplattform, e-post
och/eller telefon,
utbildningsmaterial om att
inrapportera hjälpinsatser,
metod för uppföljning och
resultat
DG, distriktets
Digital mötesplattform, e-post,
GST-koordinator, telefon och/eller sociala
distriktets och
medier, distriktets möten,
klubbens
distriktsmötet, distriktets
marknadsförings nyhetsbrev, utmärkelsen
ordförande
Vänlighet har betydelse

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Följ upp för att kontrollera att utbildning, DG, distriktets
resurser och stöd ökade
GST-koordinator
inrapporteringen av serviceaktiviteter i
klubbarna.

Ändringar

70 % av klubbarna inrapporterade serviceaktiviteter i
Distriktets GST-koordinator kommer att tillhandahålla mer
februari. Vid en närmare titt visade det sig att vissa klubbar utbildning och kontakta leoklubbar för att uppmuntra
med låg inrapportering av hjälpinsatser, speciellt
inrapportering av serviceaktiviteter.
leoklubbar, behövde ytterligare utbildning.
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Medlemsutveckling

Följande är exempel på distriktsspecifika mål som kommer att stödja Lions Clubs Internationals mål om
medlemsutveckling för nya klubbar, rekrytering och behållande av medlemmar.

Fokusområde

☐ Serviceaktiviteter
☒ Medlemsutveckling

☐ Ledarutveckling
☐ LCIF

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Mål för nya klubbar
☐ Eget mål

Målbeskrivning

Senast vid slutet av kommande verksamhetsår kommer vårt distrikt att bilda en ny klubb med 25
chartermedlemmar, vilken kommer vara den första nya klubben på tre år.

Handlingssteg

Ansvarig
person

Be distriktets GET-koordinator att vara
ordförande i ett team för klubbtillväxt.
• Skicka en personlig inbjudan om att
vara en del av teamet för klubbtillväxt till ytterligare tjänstemän.
Teamet för klubbtillväxt går igenom
områden där det finns möjligheter att
intressera unga yrkesverksamma
personer att starta en ny klubb i stadens
centrum.
Genomför digitala möten med
samhällsledare, för att mäta intresset av
att starta en ny klubb i stadens centrum.

DG, distriktets
GET-koordinator

Skapa en strategisk marknadsföringsplan, för att skapa uppmärksamhet om evenemangen i
intressanta områden och bjud in
potentiella medlemmar.

Distriktets
E-post, digital
marknadsförings mötesplattform
ordförande

•

Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi,
pengar etc.)
Kontaktinformation till
tjänstemän och en inbjudan
till en Guiding Lion för den
möjliga nya klubben

Inleds
datum

Klart
datum

1 juni

15 juni

Distriktets GETkoordinator

Internet, metoder för att följa 15 juni
upp områden med potential
för en ny klubb

15 juli

Distriktets GETkoordinator

Digital mötesplattform,
kontaktinformation till
deltagare, en presentation
om nya klubbar, presentatör

15 juni

30 augusti

15 juni

30 augusti
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Distriktets GETkoordinator

Följ upp med potentiella medlemmar
och bjud in dem till distriktsomfattande
serviceprojekt där de har möjlighet att
bilda nätverk och lära sig mer om hur
Lions gör skillnad.
Besluta tid, datum och plats för ett
organisationsmöte.
Följ upp med alla nya och potentiella
medlemmar, för att tacka dem för
deras deltagande och intresse att gå
med i klubben och för att bjuda in dem
till ett organisationsmöte.
Genomför ett organisationsmöte, för att
välja tjänstemän och påbörja
planeringen av klubbens första
serviceprojekt.
Teamet för klubbtillväxt arbetar med
nya klubbar för att färdigställda
ansökningar och säkerställa att klubben
chartras.

15 juni

1 sep

Distriktets GETE-post, digital
koordinator,
mötesplattform
distriktets
marknadsförings
ordförande

1 sep

1 nov

Distriktets GETkoordinator,
distriktets GSTkoordinator,
team för
klubbtillväxt.
Teamet för
klubbtillväxt

E-post, telefon, lista över
potentiella medlemmar och
kontaktinformation, metod
för att följa upp svar,
elektronisk version av
inbjudan
Kalender, telefon, e-post

1 nov

1 dec

25 nov

1 dec

Distriktets GETkoordinator

Telefon, e-post, datum, tid
och plats för organisationsmötet, kontaktlista till alla
potentiella medlemmar

1 dec

1 dec

Distriktets GETkoordinator

Distriktets lokal,
charteransökan,
mötespresentation, mat,
stolar
Handbok för bildande av
nya klubbar, dator, internet,
namn och kontaktinformation till alla nya
medlemmar

4 dec

10 dec

10 dec

10 januari

Distriktets GETkoordinator

Flygblad om ideella
insatser/nätverk,
informationsdisk, kaffe,
kakor, anslagsansökan

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Ansök om anslag till medlemsutveckling att använda till
marknadsföringsmaterial vid mindre
evenemang, för att locka unga
yrkesverksamma.
• Samarbeta med samhällsledare för
att servera kaffe och kakor vid en
informationsdisk i en populär park
under lunchen.
Skapa en strategisk
marknadsföringsplan, för att öka
kännedom om varumärket och hur
man tar hand om potentiella nya
medlemmar.
•
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Guiding Lion planerar ett möte med
den nya klubbens tjänstemän, för att
påbörja utbildning för klubbtjänstemän.

Guiding Lion

Bedömning

10 dec

10 januari

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Arbetsboken till kursen
Certified Guiding Lion,
mötesplats eller plattform,
kontaktinformation till nya
medlemmar, material till
utbildning för
klubbtjänstemän, material till
informationsmöte för nya
medlemmar

Ändringar

15 september: Anslag om medlemsutveckling beviljat på
SEK 5 000. Återstående SEK 1 400 kommer att samlas in på
andra sätt.

Oktober: Försäljning av bakverk vid en lokal
höstmarknad (GST organiserar), för att samla in
återstående SEK 1 400.

Mål för rekrytering av nya medlemmar
Fokusområde

☐ Serviceaktiviteter
☒ Medlemsutveckling

☐ Ledarutveckling
☐ LCIF

☐ Eget mål

Målbeskrivning
En distriktsomfattande välkomstceremoni kommer att genomföras vid distriktsmötet den sista lördagen i april, i
samband med den globala välkomstdagen, för att hjälpa klubbarna att välkomna nya medlemmar.

Handlingssteg
Be distriktets GMT-koordinator följa
upp att detta mål uppnås.
•

•

Samarbeta med teamet som
ansvarar för distriktsmötet för att
säkerställa att ceremonin läggs till i
dagordningen.
Besluta tid och plats för ceremonin
med distriktsmötets team.

Ansvarig person Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi,
pengar etc.)

Inleds
datum

Klart
datum

DG

E-post, telefon

1 juni

15 juni

Distriktets GMTkoordinator

E-post, telefon, kontaktinformation till distriktsmötets
team, metod för att följa upp
diskussioner och uppgifter

15 juni

15 juli
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DG och distriktets E-postadresser till zonGMT-koordinator ordförande och klubbarnas
medlemsordförande.
Metod att samla in och
organisera svar

15 juli

DG och distriktets Kontaktlista till distriktsGMT-koordinator tjänstemän som deltar vid
distriktsmötet
Distriktets GMTE-post, dator, internet, digital
koordinator
mötesplattform, kontaktinformation till deltagare,
metod att följa upp
diskussioner och uppgifter
DG och distriktets Digital mötesplattform,
GMT-koordinator kontaktinformation till
deltagare, metod att
dokumentera diskussioner och
uppgifter

1 oktober 20 oktober

Ansöka om PR-anslag, för att täcka
DG
annonskostnader.
• Bjud in potentiella medlemmar och DG och distriktets
nya medlemmar till välkomstGMT-koordinator
ceremonin vid distriktsmötet.
• Kontakta zonordförande för att
bekräfta förväntat antal
medlemmar som kommer att
närvara.
•
•
•

Börja implementera marknadsDistriktets
föringsplanen.
marknadsförings
Anpassa Lions pressmeddelande till ordförande
evenemanget.
Kontakta lokala medier för att
informera om evenemanget.

15 sep

15
oktober

20 oktober

20
oktober

25 oktober

Medel som behövs: SEK 10 000,
anslagsansökan
En inbjudan till ceremonin, epostadresser till potentiella
medlemmar och nya
medlemmar samt metod att
samla in och organisera svar

1 nov

5 nov

Kontaktinformation till lokala
medier, ladda hem ”mallen för
pressmeddelande”,
elektroniska eller tryckta
annonser, anslagsmedel för
tryckta annonser, vägledning
om marknadskommunikation
på lionsclubs.org/sv

1 februari

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Be zonordförande att uppmuntra
klubbarna att delta i den globala
välkomstdagen, samla in information
om medlemsordföranden i alla
klubbar som deltar och skapa en
kontaktlista.
Ange vem som kommer leda
ceremonin vid distriktsmötet och vilka
ansvarsuppgifter de kommer att ha.
Boka in ett möte med distriktets
marknadsföringsordförande,
klubbarnas marknadsföringsordförande, klubbarnas
medlemsordförande och DG.
Genomföra ett möte med teamet, för
att skapa en plan om att marknadsföra intagningsceremonin till familj,
vänner och allmänheten före, under
och efter evenemanget.

15 januari 31 mars

15 april
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Distriktets GMTkoordinator

E-post, telefon, lista över
deltagarnas namn med korrekt
uttal

1 april

1 april

Distriktets
sekreterare

Dator, skrivare, kalligrafipenna,
nålar, mappar till certifikat,
certifika

1 april

15 april

DG

Dator, skrivare

3 april

7 april

Leverera materialet vid platsen för
distriktsmötet dagen innan
evenemanget.

Distriktets GMTkoordinator

28 april

28 april

Kontrollera audiovisuell utrustning och
praktiska detaljer.

Distriktets GMTkoordinator

Medlemscertifikat för nya
medlemmar, nålar, lista över
nya medlemmar och hur deras
namn uttalas

29 april

29 april

Genomför ceremonin och överlämna
certifikaten och nålarna till de nya
medlemmarna.

DG, distriktets
GMT-koordinator
och kommitté för
distriktsmötet.

29 april

29 april

Implementera marknadsföringsplanen
efter evenemanget, för att dela bilder
och skapa kontakt med nya medlemmar, för att få återkoppling om hur
upplevelsen kan förbättras i
framtiden.

Distriktets
marknadsförings
ordförande,
klubbarnas
marknadsförings
ordförande

Certifikat till nya medlemmar,
nålar, lista över nya medlemmar och hur deras namn
uttalas, lista över medlemmar
som har bidragit till ceremonins
framgång, välkomsttal
Dator

15 maj

31 maj

Bedömning

15 december: Anslag om medlemsutveckling beviljat på
SEK 5 000. Målet var att erhålla SEK 10 000.

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Kommunicera förväntat antal
deltagare till distriktets sekreterare.
• Kommunicera deltagarnas namn
och uttal till distriktets sekreterare.
• Skriv ut certifikat baserat på
förväntat antal deltagare som
kommer att närvara.
• Ta reda på hur många nålar du
behöver beställa från distriktets
kontor.
• Fyll i certifikaten med korrekta
namn.
Skriv välkomsttal.
•

Ändringar

Antalet elektroniska och tryckta annonser har
reducerats, för att anpassa till budgeten.
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Mål att behålla medlemmar
Fokusområde

☐ Ledarutveckling
☐ LCIF

☐ Eget mål

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

☐ Serviceaktiviteter
☒ Medlemsutveckling

Målbeskrivning

Vid slutet av det kommande verksamhetsåret kommer vårt distrikt att ha minskat antal avregistrerade medlemmar
med 5 %.

Handlingssteg

Ansvarig
person

Resurser som krävs (teammedlemmar, teknologi,
pengar etc.)

Inleds
datum

Klart
datum

Granska distriktets strategiska plan och
aktuella rapporter för att avgöra vad
en minskning med 5 % innebär i
distriktet.

DG, distriktets
GMTkoordinator

Distriktets strategiska plan,
Cumulative-rapport

15 april

30 april

Distriktets GMT-koordinator kontaktar
zonordförande, för att be om deras
hjälp att genomföra en enkät om
medlemmarnas tillfredsställelse i alla
klubbar via e-post.
Zonordförande genomför möten med
klubbarnas medlemsordförande, för att
tala om fördelarna med att genomföra
enkäten om medlemmarnas tillfredsställelse och att skicka enkäten
elektroniskt till alla klubbmedlemmar.
• Klubbarnas medlemsordförande
skickar elektronisk enkät om
medlemmarnas tillfredsställelse till
alla klubbmedlemmar.
• Klubbmedlemmar besvarar i
enkäten.
Zonordförande granskar resultaten från
enkäten tillsammans med distriktets
GMT-koordinator och klubbarnas
medlemsordförande, för att finna
utmaningar.

Distriktets GMTkoordinator

E-post, telefon, enkät om
medlemmarnas
tillfredsställelse

15 juli

30 juli

Zonordförande

Digital mötesplattform,
förbered tal om fördelarna
med enkäten, elektronisk
enkät om medlemmarnas
tillfredsställelse

1 augusti

25 augusti

Zonordförande, E-postadresser till alla
klubbmedklubbmedlemmar, e-post,
lemmar.
elektronisk enkät om
medlemmarnas
tillfredsställelse

1 sep

19 sep

Zonordförande, Digital mötesplattform,
distriktets GMT- enkätresultat, metod att
koordinator
sammanställa resultaten,
analys av resultaten för att
fastställa de största
utmaningarna att ta itu med

20 sep

25 sep
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Zonordförande genomför digitala
möten med klubbarnas medlemsordförande, för att granska resultaten
från enkäten.

Bedömning

Digital mötesplattform, analys 25 sep
av data, rekommendationer
till klubbar och en metod att
följa upp svar, beslut och
uppföljning från möten med
respektive klubb
Zonordförande, Digital mötesplattform,
1 oktober
klubbarnas
metod att följa upp och dela
medlemsbeslut, handlingsplaner och
ordförande
uppföljning

30 sep

Zonordförande,
klubbarnas
medlemsordförande

31 januari

20 september: Lions Club Dalsjön deltog inte i den
elektroniska enkäten om medlemmarnas tillfredsställelse.

Handlingsplaner, metod att
dokumentera möten, beslut,
uppföljning och
inrapportering till distriktets
ledare

1 nov

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Zonordförande och klubbarnas medlemsordförande beslutar bästa sätt att
dela resultaten med medlemmarna
och skapar ett utkast till en handlingsplan om att ta itu med eventuella
utmaningar.
Zonordförande arbetar med klubbarnas
medlemsordförande, för att
implementera handlingsplaner om att
förbättra medlemmarnas
tillfredsställelse på klubbnivå.

Zonordförande,
klubbarnas
medlemsordförande

31 oktober

Ändringar

25 september: Efter samtal med klubben framkom
information om att medlemmarna i LC Dalsjön ville
genomföra enkäten på papper och att enkäten
kommer att delas ut vid nästa möte den 1 oktober.
Resultaten tillhandahålls av zonordförande senast den
10 oktober.
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Leadership Development

Följande är ett exempel på ett distriktsspecifikt mål som kommer att stödja Lions Clubs Internationals mål för
ledarutveckling.

Fokusområde

☐ Serviceaktiviteter
☐ Medlemsutveckling

☒ Ledarutveckling
☐ LCIF

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Mål för utbildning av klubbtjänstemän
☐ Eget mål

Målbeskrivning

85 % av distriktets klubbtjänstemän kommer att genomföra kurser för klubbtjänstemän i Lions utbildningscenter innan
den 1 september, vilket är en ökning med 10% jämfört med föregående år.

Handlingssteg

Ansvarig

Utveckla och genomför en
kommunikationsplan, som uppmuntrar
klubbtjänstemän att genomföra
utbildningar för klubbtjänstemän i Lions
utbildningscenter.

Distriktets
marknadsförings
ordförande,
distriktets GLTkoordinator

Ring varje klubbpresident och be dem
genomföra utbildningen samt följa upp
med övriga klubbtjänstemän gällande
detta mål.

DG

Besök Learn och ladda hem den
Distriktets GLTsenaste utbildningsraporten som visar
koordinator
att klubbtjänstemännen har genomfört
kurserna i Lions utbildningscenter. Skicka
regelbundet denna lista till distriktets
team.

Resurser som krävs
(teammedlemmar,
teknologi, pengar etc.)

Inleds
datum

Klart
datum

Instruktioner om hur man får
tillgång till Lions
utbildningscenter.

1 juni

1 juli och 1
augusti

Klubbpresidenternas
telefonnummer, instruktioner
om hur man loggar in på
Lions utbildningscenter.

1 juli

20 juli

Lion Account, instruktioner
om hur man loggar in och
laddar hem rapporter.

31 juli

1
september
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1VDG

Kontakta klubbtjänstemän som ännu
inte har genomfört kursen och
uppmuntra dem att genomföra den.

2 VDG

Bedömning

Kontakta klubbtjänstemän som behöver hjälp med att
logga in på Lions utbildningscenter genom
medlemsportalen.

Telefonnummer till zon- och
1 augusti
regionordförande,
instruktioner om hur man
loggar in på Lions
utbildningscenter.
Telefonnummer till
15 augusti
klubbtjänstemän, instruktioner
om hur man loggar in på
Lions utbildningscenter.

15 augusti

30 augusti

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Ring alla zon- och regionordförande
och be dem följa upp detta mål med
klubbpresidenterna.

Ändringar

DG kommer att kontakta IT-ordföranden i varje klubb,
för att be honom/henne att hjälpa de klubbtjänstemän
som kämpar med att logga in på kursen.
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LCIF:

Följande är ett exempel på ett distriktsspecifikt mål som kommer att stödja Lions Clubs International Foundations
insamlingsmål.

Fokusområde

☐ Serviceaktiviteter
☐ Medlemsutveckling

☐ Ledarutveckling
☒ LCIF

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Mål för klubbdeltagande
☐ Eget mål

Målbeskrivning

I slutet av det kommande verksamhetsåret kommer vårt distrikt säkerställa att 5 klubbar uppnår 100 % deltagande,
vilket är en ökning med 2 jämfört med föregående år.

Handlingssteg

Ansvarig

Sammanställ en lista över klubbar
som kan nå 100 %
medlemsdeltagande.
• DG går igenom och sammanställer
listorna från alla teammedlemmar.
• DG skickar listorna via e-post till alla
distriktets teammedlemmar för
genomgång.
Gå igenom områden med möjligheter i
distriktet och sammanställd lista över
potentiella 100 % av medlemmarna
deltar.
Schemalägg ett digitalt möte med DG,
distriktets LCIF-koordinator och distriktets
team för att diskutera listan, mål för 100
% medlemsdeltagande och planera för
året.

DG, distriktets
team, distriktets
LCIF-koordinator

•

Resurser som krävs
(teammedlemmar,
teknologi, pengar etc.)

Inleds
datum

Klart
datum

Metod för att skapa lista (tex
Microsoft Word), e-post

7 juli

17 juli

DG, distriktets
LCIF-koordinator

Sammanställd lista över
potentiella klubbar

17 juli

20 juli

Distriktets LCIFkoordinator

Digital mötesplattform, e-post

20 juli

20 juli
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DG, distriktets
LCIF-koordinator,
distriktets team

Digital mötesplattform,
metod för anteckningar (t.ex.
Microsoft Word)

20 juli

24 juli

Distriktets
marknadsförings
ordförande,
distriktets LCIFkoordinator

E-post, digital mötesplattform

24 juli

30 juli

DG, distriktets
team

E-post, digital mötesplattform, 24 juli
telefon

30 juli

Distriktets LCIFkoordinator

E-post, digital mötesplattform

1 augusti

1 juni

DG, distriktets
LCIF-koordinator,
klubbpresidenter

1 augusti

1 juni

Fira de klubbar som fick 100 %
medlemsstöd med en fin middag vid
årets slut.

DG, distriktets
team, distriktets
LCIF-koordinator

Digital mötesplattform,
framstegsrapporter, metod
för att dokumentera
diskussioner och uppgifter
Lista över klubbar med 100 %
medlemsdeltagande,
kontaktinformation till
klubbar, plan för middag,
presentation, presentatörer,
inbjudningar, lokal för
middag, finansiella medel,
mat och dryck

15 juni

15 juni

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Träffa team för att diskutera.
Baserat på områden med
möjligheter, fastställ mål för 100 %
medlemsdeltagande i olika regioner
inom distriktet och ta hänsyn till
nuvarande prestationer och
personliga kontakter.
• Fastställ tidsbundna mål för
framsteg i varje område baserat på
drivkraft, säsong och takt som krävs
för framgång.
• Schemalägg tid för att
kommunicera betydelsen av att bli
en klubb med 100 %
medlemsdeltagande till klubbarnas
tjänstemän. Utveckla en
marknadsföringsstrategi för
återstoden av året.
• Träffa klubbtjänstemän.
Skapa och schemalägg kommunikation
med klubbarna i distriktet för att
uppmuntra insamlingar.
Schemalägg möten med distriktets
team varannan månad för att
övervaka framsteg mot att uppnå mål.
Träffas varannan månad för att
diskutera framsteg gentemot målen
och göra nödvändiga justeringar.
•
•
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Bedömning

Ändringar

I december marknadsförde en nyligen chartrad klubb
Ytterligare en möjlighet för en klubb att uppnå 100 %
100 % medlemsdeltagande och alla medlemmar donerade medlemsdeltagande visade sig och målet har ändrats
till LCIF.
från 5 till 6 klubbar.

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER
15

Eget mål

Följande är ett exempel på distriktets egna mål, vilket har tagits fram genom diskussioner med distriktets team.

Fokusområde

☐ Serviceaktiviteter
☐ Medlemsutveckling

☐ Ledarutveckling
☐ LCIF

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Mål för förbättrad klubbkvalitet
☒ Eget mål

Målbeskrivning

Vid slutet av det kommande verksamhetsåret kommer 90 % av klubbarna i distriktet ha genomfört arbetsboken
Program för klubbkvalitet eller vägledningen Planera för klubbens framgångar (global medlemsfokusering), för
att säkerställa en tillväxt på 3 % jämfört med föregående år.

Handlingssteg

Ansvarig

Resurser som krävs
(teammedlemmar,
teknologi, pengar etc.)

Inleds
datum

Klart
datum

DG utser ansvariga och kommunicerar
målet till distriktets GLT-koordinator.

DG

Förbättra klubbkvalitet
(webbsida), telefon/e-post

15 juni

10 juli

DG tillför Program för klubbkvalitet till
dagordningen för alla kommande
klubbesök samt samarbetar med
distriktets marknadsföringsordförande
och andra, för att marknadsföra
programmet i distriktets nyhetsbrev.
DG informerar om betydelsen av
Program för klubbkvalitet vid alla
klubbesök och vid andra evenemang.

DG, distriktets
marknadsföringsordförande (om
lämpligt)

Kalender, dator, lista över
årets klubbesök

15 juni

10 juli

DG

Virtuell mötesplattform eller
personliga möten:
Mötesplats, viktiga punkter
att tala om programmet
Miniräknare, totala antalet
klubbar i distriktet

20 juni

1 maj

Distriktets GLT-koordinator räknar ut det
totala antalet klubbar i distriktet som
behöver genomföra programmet för
att uppnå målet.

Distriktets GLTkoordinator

10 juli

10 juli
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Distriktets GLTkoordinator

Distriktet GLT-koordinator kommunicerar
mål och introducerar Program för
klubbkvalitet för zonordförande och går
igenom materialet som finns på
programmets webbsida.

Distriktets GLTkoordinator

Zonordförande lägger till Program för
klubbkvalitet i dagordningen för
zonmöten under resten av
verksamhetsåret.
•

•

Zonordförande arbetar med
distriktets GLT-koordinator för att
fastställa när distriktets GLTkoordinator kan besöka ett zonmöte
och diskutera Program för klubbkvalitet samt lägger till besök i
dagordningen.
Zonordförande kommunicerar sista
datum, tid och plats för planerat
besök till distriktets GLT-koordinator.

Telefon/virtuell mötesplattform, eller vid
personliga möten:
Mötesplats, kontaktinformation till deltagarna,
samtalspunkter
Webbsida om Program för
klubbkvalitet, vägledning
för instruktör, PowerPoint,
arbetsbok, vägledningen
Planera för klubbens
framgångar (global
medlemsfokusering),
vägledning om möten i
distriktsguvernörens
rådgivande kommitté

11 juli

15 juli

15 juli

31 augusti

Zonordförande

Dagordning för det
kommande årets zonmöten

15 juli

31 augusti

Distriktets GLTkoordinator och
alla zonordförande

Kalender, dator,
dagordning för det
kommande årets zonmöten

15 juli

31 augusti

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Distriktets GLT-koordinator planerar
möte(n) med zonordförande för att gå
igenom mål, förväntningar och
diskutera framtida besök vid zonmöten.
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Distriktets GLT
och alla zonordförande

Klubbens första vice president
genomför Program för klubbkvalitet i
respektive klubb.

Klubbarnas
första vice
presidenter

Zonordförande följer upp med varje
första vice klubbpresident vid zonmöten, för att följa upp genomförande
av Program för klubbkvalitet och
erbjuder stöd vid behov.

Zonordförande,
första vice
klubbpresidenter

Bedömning

1 oktober: En klubb meddelande zonordföranden att de
genomförde program för klubbkvalitet för två år sedan
och att de inte ser någon fördel med att genomföra
programmet igen.

Webbsida om Program för
klubbkvalitet, flygblad,
arbetsbok, vägledningen
Planera för klubbens
framgångar (global
medlemsfokusering), virtuell
mötesplattform eller vid
personligt möte: Mötesplats
Webbsida om Program för
klubbkvalitet, flygblad,
arbetsbok, vägledningen
Planera för klubbens
framgångar (global
medlemsfokusering), virtuell
mötesplattform eller vid
personligt möte: Mötesplats
Personlig kommunikation
mellan zonordförande och
första vice klubbpresident.
Programmets arbetsbok,
vägledningen Planera för
klubbens framgångar
(global medlemsfokusering)

1 sep

15 nov

15 nov

30 juni

1 januari

30 juni

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Distriktets GLT-koordinator besöker ett
zonmöte i varje zon och uppmuntrar
alla klubbar att genomföra
programmet senast i maj, tilldelar
projektet till första vice presidenterna.

Ändringar

2 oktober: Zonordföranden informerade klubben att
trots att de genomförde programmet för två år sedan
är det en årlig process som hjälper inkommande
klubbtjänstemän att förfina sin plan. Vägledningen
Planera för klubbens framgångar (global medlemsfokusering) hade föreslagits som alternativ.
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Klubbens marknadsföringsordförande – mål
Fokusområde

Målbeskrivning

☐ Ledarutveckling
☐ LCIF

☒ Eget mål

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

☐ Serviceaktiviteter
☐ Medlemsutveckling

Vid slutet av det kommande verksamhetsåret kommer 50 % av klubbarna i vårt distrikt att ha en
marknadsföringsordförande i sin styrelse för att öka kännedom om varumärket. Klubbens
marknadsföringsordförande ska också säkerställa att våra samhällen förstår rollen som Lions medlemmar spelar i att
förbättra vår värld.

Handlingssteg

Ansvarig

Resurser som krävs
(teammedlemmar,
teknologi, pengar etc.)

Inleds
datum

Klart datum

Ta reda på vilka klubbar i vårt distrikt
som har en vakans för positionen
klubbens marknadsföringsordförande.
Ge listan på dessa klubbar till
distriktets marknadsföringsordförande.

DG

MyLCI (nedladdning av
data), dator

15 maj

1 juni

Uppmuntra klubbarnas presidenter att DG
tillsätta vakansen. Notera att stöd
kommer att tillhandahållas av
distriktets marknadsföringsordförande.

Telefon/e-post eller annan
vald kommunikationsmetod

1 juni

15 juni

Schemalägg och anordna ett
informationsmöte för klubbtjänstemän
om positionens betydelse,
förväntningar och tillgängliga resurser
för att vägleda i rollen.

Distriktets
marknadsförings
ordförande

15 juni

11 juli

Stöd klubbtjänstemännen i deras
arbete med att tillsätta vakansen.

Distriktets
marknadsförings
ordförande,
klubbtjänstemän

Telefon/digital
mötesplattform, eller vid
personliga möten,
mötesplats,
kontaktinformation till
deltagarna, samtalspunkter,
Interaktiv vägledning om
klubbens marknadsföring
Kalender, digital
mötesplattform, eller vid
personliga möten,
mötesplats, lista över
potentiella kandidater

11 juli

21 juli
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Klubbtjänstemän Kalender, digital
mötesplattform, eller vid
personliga möten,
mötesplats

21 juli

12 augusti

Distriktets
marknadsförings
ordförande

Telefon/e-post

12 augusti

15 augusti

Uppmuntra klubbens
marknadsföringsordförande att
utveckla en årlig strategisk
marknadsföringsplan för att främja
klubbens serviceprojekt och
evenemang för medlemmar.
Uppmuntra klubbarnas
marknadsföringsordföranden eller
presidenter att ansöka om Lions
internationella
marknadsföringsutmärkelse för
klubbarnas framgångar inom
marknadsföring.

Distriktets
marknadsförings
ordförande

Schemalagt möte, e-post
eller annan vald
kommunikationsmetod

15 augusti

1 november

Distriktets
marknadsförings
ordförande

Telefon/e-post

1
1 december
september

Bedömning

12 augusti: En klubb i distriktet berättade att det inte
fanns några medlemmar som var intresserade av att inta
en ledarposition.

EXEMPEL PÅ HANDLINGSPLANER

Schemalägg och anordna ett
styrelsemöte för att granska
kandidaterna. Bekräfta utnämningen
av klubbens
marknadsföringsordförande till den
vakanta positionen.
Följ upp med klubbpresidenten för att
bekräfta att klubbens
marknadsföringsordförande utsetts.

Ändringar

25 augusti: DG besökte klubben tillsammans med
distriktets marknadsföringsordförande för att diskutera
rollens betydelse och vilken inverkan den kan ha på
klubbens totala antal av serviceprojekt,
rekryteringsevenemang och möjligheter till utbildningar.
Vid slutet av besöket kom tre medlemmar fram till
klubbpresidenten och uttryckte sitt intresse för rollen.
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