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Frågor och svar  
Inrapportera Leos i Learn  
Länk till teknisk support på webbplatsen 

 

Varför bör utbildning för Leos eller deltagande av Leos 

inrapporteras i Learn? 

Lärande är en medlemsförmån. Genom att inrapportera 

utbildning för Leos i Learn kommer uppgifter om varje utbildning 

att skapas. Dessutom hjälper inrapportering av utbildning för 

Leos att bygga upp och att tillhandahålla våra Leos med ett 

omfattande utbildningsregister, vilket följer deras utveckling 

som medlemmar samt kan delas om de så önskar. 

Dessutom kan inrapporterad information om utbildning, 

deltagare och instruktörer göra det möjligt för Lions 

International att: 

• Bättre förstå hur lokal utbildning kan användas för att 

förbereda Leos inför ledarroller. 

• Upptäcka trender eller brister i utbildning. 

• Finna Leos som är aktiva deltagare i utbildning. 
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https://lionshelp.zendesk.com/hc/sv-us/categories/360002949274


 
 
 
 

REPORT LEOS IN LEARN FAQ.SW  4/2023 

Vad är fördelen med ett individuellt utbildningsregister för en Leo? 

 En Leo kan se sitt eget utbildningsregister och följa upp sitt 

deltagande i och slutförande av lokal utbildning och kurser på 

webbplatsen. Detta utbildningsregister kan laddas ner och 

delas, så en Leo kan enkelt inkludera informationen i ansökan 

till en skola eller för att uppdatera sitt CV.  

 

Hur får en Leo tillgång till sitt utbildningsregister? 

Logga in på ditt Lion Account för att komma till Learn. Klicka på 

Rapporter för att se och ladda ner utbildningsdata. 

1. Logga in på ditt Lion Account 

2. Om du inte har ett Lion Account måste du registrera dig. När du 

har kommit till medlemsportalen klickar du på ikonen Learn. 

 

S 

F 

S 

F 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dlci-app-switcher%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520openid%2520profile%2520email%2520lci-userapi%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy%26state%3DCfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID%26x-client-SKU%3DID_NETSTANDARD1_4%26x-client-ver%3D5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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3. Du är nu inne på Learn: 

 

4. Välj rapporten Mitt medlemsregister i rullisten.  

 

 

Hur kan jag avgöra om en utbildning för Leos bör inrapporteras i 

Learn? 

Dokumentet Inrapportera utbildning för Leos i Learn 

tillhandahåller kriterier för att avgöra om utbildning för Leos bör 

inrapporteras i Learn. 
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https://www.lionsclubs.org/resources/139139837
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   Vem ansvarar för att inrapportera utbildning för eller deltagande av 

Leos? 

GLT-koordinatorn ansvarar för att säkerställa att information om 

genomförd utbildning för Leos (instruktörer, deltagare) 

inrapporteras i Learn. Besök GLT:s verktygslåda för att få 

resurser om inrapportering i Learn. 

Dessutom är GLT-koordinatorn ansvarig för att: 

• Samarbeta med leoordföranden, för att skapa en årlig 

plan om utbildning och ledarutveckling för Leos. 

• Inregistrera en lista över planerad utbildning för Leos 

under innevarande verksamhetsår (1 juli – 30 juni) i 

avsnittet Hantera utbildning i Learn.   

 

   Hur ofta bör utbildning för Leos inrapporteras? 

GLT-koordinatorn kan inrapportera utbildning när som helst. 

Det rekommenderas att GLT-koordinatorn delar sin årliga 

utbildningskalender (planerad utbildning) i början av året 

samt månadsvis inrapporterar genomförd och/eller inställd 

utbildning. 
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https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/glt-toolbox
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   Kan en leoordförande inrapportera lokal utbildning för eller 

deltagande av Leos? 

En leoordförande kan inte inrapportera utbildning för eller 

deltagande av Leos i Learn.   

 

   Vilken är rollen för en leoordförande gällande inrapportering av 

lokal utbildning för eller deltagande av Leos? 

En leoordförande ansvarar för att:  

• Samarbeta med GLT-koordinatorn, för att skapa en årlig 

plan om utbildning och ledarutveckling för Leos. 

• Säkerställa att leomedlemmarna inregistreras i MyLCI och 

att de har ett medlemsnummer i Lions International.  

• Samla in och tillhandahålla den information som behövs 

om utbildning för och deltagande av Leos till GLT-

koordinatorn för inrapportering i Learn.  

• För mer information om rollen för leoordförande avseende 

inrapportering av utbildning för Leos läser du Inrapportera 

utbildning för Leos i Learn. 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818708
https://www.lionsclubs.org/resources/138818708
https://www.lionsclubs.org/resources/138818708
https://www.lionsclubs.org/resources/139139837
https://www.lionsclubs.org/resources/139139837
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   Jag organiserade en utbildning för Leos, men jag är inte 

leoordförande eller GLT-koordinator. Hur säkerställer jag att 

utbildningen inrapporteras i Learn och vilken information behövs för 

att inrapportera utbildning för och deltagande av Leos? 

Lokala organisatörer av utbildning för Leos bör informera 

leoordföranden om utbildningen. Följande tre dokument måste 

fyllas i om varje utbildning för Leos och vidarebefordras till GLT-

koordinatorn för inrapportering i Learn. 

• Detaljer om lokalt evenemang med lärande och utveckling 

för inrapportering i Learn 

• Formulär för närvaro och medgivande vid utbildning 

• Mall för att ladda upp flera deltagare i Learn  

 

Var kan jag få hjälp med att logga in på Learn, se mitt 

utbildningsregister samt inrapportera utbildning för och deltagande 

av Leos i Learn? 

För frågor och hjälp använder du kontaktinformationen 

nedan: 
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https://www.lionsclubs.org/resources/138818708
https://www.lionsclubs.org/resources/138818708
https://www.lionsclubs.org/resources/123128180
https://www.lionsclubs.org/resources/126788209
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• Inloggning till Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org eller 630-468-7000 

• GLT-koordinatorer kontaktar det globala arbetsteamets 

support: globalactionteam@lionsclubs.org  

• Leoordförande skickar e-post till följande adress för att 

få hjälp: leo@lionsclubs.org 

mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:globalactionteam@lionsclubs.org
mailto:leo@lionsclubs.org

