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SESSIONENS BAKGRUND
Under denna session ska vi gå igenom kännetecken för starka klubbar, hur man får tillgång till
rapporter om klubbstatus samt vilka rapportindikatorer och resurser du kan använda, för att
förbättra status bland klubbarna i zonen.

SESSIONENS MÅL
Efter denna session kommer deltagarna att kunna:
•
•
•

Identifiera kännetecken för starka klubbar
Analysera rapporterna i Bedömning av klubbstatus
Använda resurser för att stärka klubbarna

Lions Clubs International
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Zonens mål och handlingsplaner

FÖRBEREDELSER INFÖR SESSIONEN
Förslag till förberedelser:
•

Överväg att använda internet (om tillgängligt) för att visa följande material eller
beställ tillräckligt antal exemplar att dela ut till deltagarna.
o Er klubb, ert sätt vänligen skicka e-post till clubofficers@lionsclubs.org
o Planritning för en starkare klubb vänligen skicka e-post till
clubofficers@lionsclubs.org
o Program för klubbkvalitet vänligen skicka e-post till
clubqualityinitiatives@lionsclubs.org

•

Läs igenom kapitel 5 i den internationella styrelsens policy. Detta kommer förbereda
dig på att diskutera klubbstatus i avsnitt 2 och 3.

•

Gå igenom de tekniska kraven för sessionen. Testa bärbar PC/dator, projektor och
duk, PowerPoint-bilder och trådlös mus/laserpekare om dessa ska användas.

•

Kontrollera att du har allt material för sessionen. Använd Checklistan för
utbildningsmaterial i instruktörens förberedelsehandbok, för att kontrollera att du har
allt du behöver för sessionen.

•

Gå igenom alla aktiviteter som ska genomföras under sessionen. Har du fått och
organiserat allt material som behövs för att genomföra aktiviteterna?

•

Gå igenom innehållet innan sessionen inleds. Säkerställ att du förstår innehållet och
att du vet hur du ska genomföra de tillhörande aktiviteterna.

MATERIAL
•
•
•

Instruktörens vägledning
Deltagarhandbok
PowerPoint-bilder

UTRUSTNING
•
•
•

Dator
Projektor och duk
Trådlös mus/laserpekare (valfritt)

IKONER

Hänvisa till
deltagarhandbok

Lions Clubs International

Aktivitet

Material att
dela ut
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SESSIONENS TIDSPLAN
Översikt
INTRODUKTION

Material

Presentation: Sessionens mål

PowerPoint-bild

Presentation/Diskussion:
Starka klubbar

PowerPoint-bilder

Presentation/Diskussion:
Rapporter om bedömning av
klubbstatus

PowerPoint-bilder

(05:00)
AVSNITT 1:
Starka klubbar
(10:00)
AVSNITT 2:
Rapporter om bedömning
av klubbstatus
(30:00)
AVSNITT 3:
Resurser om
klubbarnas styrka
(25:00)
SAMMANFATTNING
(05:00)

Deltagarhandbok

Deltagarhandbok

Aktivitet:
Bedömning av klubbstatus
Presentation:
Resurser om klubbarnas styrka
Aktivitet: Använda resurser om
klubbarnas styrka
Presentation:
Gå igenom sessionens mål

PowerPoint-bild
Deltagarhandbok

PowerPoint-bilder

Total tid: 75:00

Lions Clubs International
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INTRODUKTION

Total tid: 05:00

PRESENTATION: SESSIONENS MÅL (05:00)
Berätta

I hemuppgiften inför detta seminarium hade du möjlighet att tala
med en representant från varje klubb i din zon. Du använde ett
antal frågor, för att få förståelse för hur varje klubb fungerar och
nuvarande status i hela zonen. Under denna session ska vi titta
närmare på andra resurser med information om klubbarna i zonen
och de resurser som finns för att stödja dem.

Visa
Visa bild 1: Sessionens mål

Läs upp texten på bilden högt för deltagarna.
Svara på de frågor deltagarna har om målen.

Berätta

Fråga

Lions Clubs International

Under denna session ska vi titta närmare på vad som skapar en
stark klubb och vad du kan göra om en eller flera klubbar i zonen
kämpar med sin verksamhet.
Har ni några frågor innan vi börjar?
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Avsnitt 1: Starka klubbar

Total tid: 10:00

PRESENTATION/DISKUSSION: STARKA KLUBBAR (10:00)
Visa

Berätta

Hur

Visa bild 2: Starka klubbar

Låt oss börja med att titta närmare på vad en stark klubb är. Helst
skulle vi förstås vilja att varje klubb är en ”stark klubb”. Förutsättningarna ändras emellertid, så du måste ha koll på dessa
situationer, för att säkerställa att de inte på ett negativt sätt
påverkar hur starka klubbarna i zonen är.

Visa bild 3:
Vilka är några av kännetecknen för starka klubbar?

Fråga

Lions Clubs International

Innan vi börjar, kan någon ge förslag på vad kännetecknen kan
vara för starka klubbar?
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Be om svar från 4-5 deltagare. De svar du söker efter är:
•
•
•
•
•
•

Genomför meningsfulla serviceaktiviteter
Uppnår medlemstillväxt och behåller nya medlemmar
Kommunicerar effektivt både internt och externt
Håller positiva och meningsfulla möten
Deltar i ledarutbildningar
Fullgör skyldigheter, upprätthåller aktiv status och
skickar in rapporter regelbundet

Om dina deltagare inte framför alla dessa svar leder du
vidare till nästa bild för att diskutera dem.

Visa

Berätta

Fråga

Visa bild 4: Delar i klubbarnas styrka

Läs upp texten på bilden högt för deltagarna och
inkludera även kommentarerna från föregående bild.

Tänk på klubbarna i din zon.
Uppfyller de alla kriterier på denna sida?
Be att 2-3 deltagare delar med sig av sina tankar om
status bland klubbarna i sin zon. Berätta därefter om att
de flesta klubbar går igenom perioder där de måste
justera och anpassa sig samt att det är viktigt att agera så
fort du ser en klubb i zonen som har det kämpigt.

Övergång

Lions Clubs International

Nu ska vi titta närmare på rapporter om klubbarnas status och hur
indikatorerna på den rapporten kan hjälpa dig att identifiera
underliggande orsaker till problem.
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Avsnitt 2: Bedömning av klubbstatus

Total tid: 30:00

PRESENTATION:
RAPPORTER OM BEDÖMNING AV KLUBBSTATUS (15:00)
Visa

Fråga

Visa bild 5:
Analysera rapporterna i Bedömning av klubbstatus

Hur många av er har tittat på rapporterna om klubbarnas status?
Beroende på vilket svar du får bestämmer du om de behöver
mer vägledning om hur man använder rapporterna eller om
en översikt är tillräcklig.

Berätta

Visa

Lions Clubs International

Rapporterna för bedömning av klubbarnas status är ett utmärkt
verktyg, för att snabbt kunna avgöra status bland klubbarna i zonen.
Fokus i detta avsnitt kommer ligga på att gå igenom indikatorer i
rapporterna och att analysera hur dessa indikatorer kan hjälpa dig att
stärka klubbarna i zonen.
Visa bild 6: Vilka indikatorer bör jag använda, för att
avgöra om zonens klubbar är starka?
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Fråga

Visa

Berätta

Bedöma klubbarnas status

I början av detta avsnitt frågade du deltagarna om de hade
använt rapporterna om att bedöma klubbarnas status. Om de
har det frågar du dessa deltagare vilka indikatorer de har
använt för att avgöra om klubbarna i zonen är starka. Om de
inte har använt dessa rapporter tidigare övergår du till nästa
bild, för att visa dem vilka dessa indikatorer är.
Visa bild 7: Bedömning av klubbstatus

Vänligen notera att om du tar fram rapporterna om
klubbstatus på webbplatsen kommer dessa att vara på
engelska. Om du behöver rapporterna på ett annat språk
kontaktar du din distriktsguvernör.
Rapporterna om klubbarnas status innehåller indikatorer som kan
användas för att avgöra klubbarnas status. Låt oss ta en titt på
några av dessa indikatorer.
1. Nettotillväxt hittills i år
Denna indikator visar om klubben har kunnat behålla befintliga
medlemmar och rekrytera nya. Om det finns ett minustecken
framför siffran betyder det en minskning.
2. Inrapportering av serviceaktiviteter
Detta visar antal månader sedan den senaste aktivitetsrapporten
skickades in. Siffror i rött indikerar klubbar som inte har skickat in
aktivitetsrapporter på över 12 månader samt N/R indikerar klubbar
som inte har inrapporterat alls. Denna indikator innebär att klubben
antingen inte genomför serviceaktiviteter eller att den har problem
med inrapporteringen. Om medlemmarna har problem att
inrapportera kan det bero på tekniska problem, att de inte vet hur
man inrapporterar eller brist på motivation.
3. Presidentrotation
När tjänstemän innehar sina poster flera år i rad kan det finnas
behov av att uppmuntra andra medlemmar att bli ledare.

Lions Clubs International
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4. Historik över medlemsrapporter
Detta visar antal månader sedan medlemslistan uppdaterades.
Fortlöpande medlemsrapportering är mycket viktig för klubbarnas
styrka.
5. Klubbstatus
Klubbarnas status är en annan indikator på dess styrka och dessa
definieras nedan:
Fullgjort skyldigheter (Aktiv): Har fullgjort skyldigheter eller
Aktiv status innebär att klubben verkar i enlighet med de internationella stadgarna och arbetsordningen samt den internationella
styrelsens policy.
Status quo: Status quo är ett tillfälligt återkallande av klubbens
charter, rättigheter, privilegier och skyldigheter. Syftet med status
quo är att stoppa verksamheten i de klubbar som inte fullgör sina
skyldigheter som lionklubb till dess att orsaken att klubben har
placerats i status quo har retts ut eller till dess att klubben läggs ner.
Vänligen notera: Som zonordförande är det viktigt att du agerar
både när det gäller klubbar som är på väg till status quo eller som
redan har tilldelats denna status. Konflikter mellan klubbens
medlemmar kan ofta vara en bidragande orsak. Om du inte redan
har gått igenom kursen Konfliktlösning på webbplatsen (enligt
hemuppgiften inför seminarium för zonordförande) bör du gå
igenom denna kurs innan du inleder året på din post.
Nedläggning: Om en överträdelse har inträffat kan ned läggning
vara det bästa alternativet för organisationen och i sådant fall
återkallas klubbens charterbrev.
Upphäva nedläggning: Att upphäva nedläggning innebär att
klubben återaktiveras och återfår fullgod status, förutsatt att
tidigare frågor och/eller problem har åtgärdats.
Skyddande status: En lionklubb kan placeras i skyddande status
av följande skäl:
•
•
•
•

Krig eller inbördeskrig
Politisk oro
Naturkatastrof
Alla andra särskilda omständigheter som förhindrar en
lionklubb att fungera normalt

Klubben lämnar skyddande status när den kan fungera normalt,
betala utestående avgifter och skicka in en reorganiseringsrapport.
Lions Clubs International
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Visa

Berätta

Bedöma klubbarnas status

Att analysera dessa indikatorer visar hur klubbarna i zonen
fungerar och om de behöver hjälp.
Visa bild 8:
Tillgång till rapporterna i Bedömning av klubbstatus

Om du har tillgång till internet visar du deltagarna hur de
får tillgång till rapporterna på hemsidan (de kan även göra
detta från sina telefoner). Annars läser du texten på
bilden. Påminn deltagarna om att rapporterna finns endast
på engelska på webbplatsen, men att de kan kontakta sin
distriktsguvernör för att få dem på sitt eget språk.
För att få tillgång till dessa rapporter går du till webbplatsen och
söker efter Verktygslåda för medlemsrapporter. Klicka på
länken Klubbens/Distriktets status för att få tillgång till
rapporterna.

AKTIVITET: BEDÖMNING AV KLUBBSTATUS (15:00)
Visa

Lions Clubs International

Visa bild 9: Bedömning av klubbstatus - Aktivitet
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Vi ska titta på data för några tänkta klubbar i din zon och öva på att
bedöma klubbstatus.

Instruktioner för aktiviteten
Hänvisa deltagarna till sidan 1-2 i deltagarhandboken, för att
läsa igenom fyra scenarier och klassificera respektive klubb
som stark, kämpande eller mitt emellan. Svaren kan variera
bland deltagarna. Använd dessa olikheter för att skapa
diskussion.
Gå igenom instruktionerna på bilden.
Fråga om de har några frågor.
Börja aktiviteten.
Avbryt efter 10 minuter.
Be deltagarna att berätta om hur de har bedömt dessa
klubbar.
De svar du söker efter är:
Klubb 1 bör anses som en stark klubb.
Klubb 2 kan antingen anses vara en stark klubb (men
den har vissa problem med ledarskap) eller en klubb
som anses vara mitt emellan (återigen på grund av
bristande ledarskapsrotation).
• Klubb 3 bör anses som en kämpande klubb.
• Klubb 4 bör anses vara en stark klubb, men som har
problem med inrapportering.
•
•

Övergång

Lions Clubs International

Nu när vi har haft möjlighet att titta på rapporterna om att bedöma
klubbstatus ska vi gå igenom de resurser som kan hjälpa dig att
stärka klubbarna i zonen.
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AVSNITT 3: Resurser om klubbarnas styrka

Total tid: 25:00

PRESENTATION: RESURSER OM KLUBBARNAS STYRKA (15:00)
Visa
Visa bild 10: Resurser om klubbarnas styrka

Berätta
Att förstå klubbarnas indikatorer är bara en del av lösningen. Att
känna till var man finner resurser som kan hjälpa till att lösa
problem är nästa steg i lösningen.

Visa

Lions Clubs International

Visa bild 11:
Vilka resurser finns för att kunna stärka klubbarna?
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Kan någon nämna en resurs som kan hjälpa till att lösa problem i
en klubb?
De svar du söker efter är: Strategier för bedömning av
klubbstatus, Program för klubbkvalitet och även andra
medlemmar i Lions. Om deltagarna inte framför dessa
svar leder du dem vidare till nästa bild.

Visa

Visa bild 12: Resurser om klubbarnas styrka

Läs upp texten på bilden högt för deltagarna.

Berätta

Lions Clubs International

Som ni kan se finns det resurser till hjälp för att lösa problem i
zonens klubbar. I detta avsnitt kommer vi att diskutera strategier
att använda dem.
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Visa bilderna 13 och 14:
Strategier om åtgärder avseende klubbstatus.
Hänvisa deltagarna till sidan 3-4 i deltagarhandboken.

Berätta

Strategier om åtgärder i klubben är ett tipsblad som ger förslag på
åtgärder som kan vidtas för att få klubben på rätt kurs, till exempel
på grund av tappade medlemmar, inga medlemsrapporter, inga
servicerapporter, ingen presidentrotation etc.
Det är bättre att använda versionen på webbplatsen, eftersom den
innehåller länkar. Använd namnet Strategier för bedömning av
klubbstatus när du söker på webbplatsen.

Visa

Lions Clubs International

Visa bild 15: Webbsida om att förbättra klubbkvalitet
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Härnäst ska vi gå igenom webbsidan Förbättra klubbkvalitet.
Denna sida innehåller ännu fler resurser som hjälper dig att lösa
problem och utmaningar i klubbarna:
•
•
•
•
•

Visa

Berätta

Er klubb, ert sätt
Planritning för en starkare klubb
Program för klubbkvalitet
Klubbens excellensutmärkelse
Länkar till andra klubbrelaterade resurser: Stadgar och
arbetsordning för lionklubb, Standardstruktur i klubb,
Resurscenter för klubbar och Ledarutveckling

Visa bild 16: Resurser

Det finns många resurser du kan använda för att ta itu med
problem och utmaningar i klubbarna, men vi kommer att fokusera
på resurserna nedan.
Er klubb, ert sätt! fokuserar på att hjälpa klubbarna att anpassa
sina möten, så att de är bättre anpassade till medlemmarnas behov,
vilket kommer göra att fler medlemmar stannar kvar.
Planritning för en starkare klubb är fokuserad på klubbverksamhet, ledarutveckling och medlemskap. Den ger förslag på en
process att bedöma klubben, sätta upp mål och sammanställa en
plan.
Program för klubbkvalitet är ett strategiskt planeringsverktyg,
för att hjälpa klubbar finna möjligheter till förbättringar.
Programmet fokuserar på LCI framåt och involverar hela klubben i
en spännande process för att göra den ännu bättre.

Lions Clubs International
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Klubbens excellensutmärkelse kan användas som motivation för
att engagera klubbens medlemmar. Du kan även använda detta
initiativ för att öka antal medlemmar och marknadsföra angelägna
hjälpinsatser, för att attrahera nya medlemmar och behålla de
befintliga.

Visa

Berätta

Visa bild 17: Dina kamrater

Glöm inte att använda dina kamrater i Lions som en resurs.
Kontakta dem som redan har varit zonordförande, eftersom de kan
berätta om viktiga saker du kan dra nytta av under ditt år. Kom
även ihåg att informera distriktsguvernören och andra hjälpsamma
medlemmar i distriktets team om dina planer att stärka klubbarna i
zonen.

AKTIVITET:
ANVÄNDA RESURSER OM KLUBBARNAS STYRKA (10:00)
Visa

Lions Clubs International

Visa bild 18:
Använda resurser om klubbarnas styrka - Aktivitet
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Instruktioner för aktiviteten
Be deltagarna att gå tillbaka till de fyra scenarierna på
sidan 1-2 i deltagarhandboken. Ge dina deltagare följande
instruktioner:

Berätta
Vänligen läs igenom de fyra scenarierna om klubbarna igen. Denna
gång ska du välja de resurser som kan användas för att hjälpa var
och en av dem med problem och utmaningar.
De resurser som kan användas är:
•
•
•
•
•

Strategier för bedömning av klubbstatus
Er klubb, ert sätt
Planritning för en starkare klubb
Program för klubbkvalitet
Klubbens excellensutmärkelse

Skriv ner i din deltagarhandbok vilka resurser som kommer vara de
allra mest effektiva när det gäller att hjälpa klubbarna i respektive
scenario.
Berätta för dina deltagare att vara beredda på att dela
med sig av sina exempel i hela gruppen.
Fråga om de har några frågor.
Börja aktiviteten.
Avbryt efter 6 minuter.
Be deltagarna att berätta om hur de har bedömt dessa
klubbar.
Svar
Du finner föreslagna svar nedan, men om en deltagare kan
föreslå en annan resurs accepterar du även detta svar.
Klubb 1 kan använda klubbens excellensutmärkelse, eftersom
den har rapporterat bra siffror. Klubben kan använda den för
att motivera till att överträffa nuvarande siffror.
Klubb 2 verkar ha ledarskapsproblem och kan därför
använda Strategier om åtgärder avseende klubbstatus som
en resurs.

Lions Clubs International
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Klubb 3 har tappat medlemmar, har haft samma president
i tre år, det har gått många månader sedan inrapportering
gjordes och dess status är Status quo. Den kan använda
Planritning för en starkare klubb och Strategier om
åtgärder avseende klubbstatus som resurser.
Klubb 4 har aktiv status, men ligger lite efter med
inrapporteringen. Den kan använda Strategier om
åtgärder avseende klubbstatus för att förbättra
inrapporteringen.

Övergång

Fråga

Lions Clubs International

Den enda resurs vi inte talade om i denna aktivitet är era kamrater.
Era kamrater är alltid en god resurs för att få råd och stöd samt de
kan hjälpa dig att se saker i ett annat perspektiv. Dessutom bör du
komma ihåg att be om hjälp och stöd från distriktets team, för att
upprätthålla styrkan bland klubbarna i zonen.
Innan vi avslutar denna session, är det någon av er som har frågor
om vilka resurser som finns för att kunna lösa problem och
utmaningar i klubbarna?
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SAMMANFATTNING

Total tid: 05:00

PRESENTATION: REPETITION AV SESSIONENS MÅL (05:00)
Berätta
Fråga

Visa

Berätta

Lions Clubs International

Att följa upp klubbarnas styrka och hjälpa de klubbar som kämpar
är en viktig del i ditt ansvar som zonordförande.
Hur planerar du att använda de rapporter och resurser vi har gått
igenom i denna session, för att hjälpa och öka klubbarnas styrka i
din zon?
Svaren kan variera. Uppmuntra deltagarna att använda
rapporter och resurser för att förfina sina handlingsplaner. Dessutom kan rapporterna användas för att
regelbundet följa upp de framsteg som görs på vägen mot
målen.
Visa bild 19: Gå igenom sessionens mål

Har vi uppnått våra mål i dag?
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