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Koordinator för specialklubbar 
Kortfattad beskrivning av posten 

Syfte: Att fokusera på och främja medlemsutveckling genom att bilda nya specialklubbar med hjälp av programmets 
resurser. 
 

 Rollen som koordinator för specialklubbar är en möjlighet för medlemmar att erhålla förmåner genom 

programmet när godkända planer för bildande av nya specialklubbar har uppfyllts.  

 Alla medlemmar med fullgjorda skyldigheter är kvalificerade till rollen som koordinator för specialklubbar, med 

undantag från sittande distriktsguvernörer och medlemmar som innehar en post som skulle kunna komma att 

påverka framgångarna med att uppnå godkända utvecklingsplaner för specialklubbar. 

 Kvalificerade medlemmar måste skicka in och erhålla ett godkännande av programmets ansökan innan de intar 

rollen som koordinator för specialklubbar och kvalificerar för ersättning. 

 På ansökan krävs namnteckningar från distriktsguvernören och GMT-koordinatorn i de distrikt där de nya 

klubbarna planeras.  

 Alla koordinatorer måste ange en personlig e-postadress. 

 Ansökan ska skickas till LCI:s personal vid divisionen för medlemsutveckling för granskning och godkännande 

innan bildandet av nya klubbar. 

 Uppdragsperioden för koordinatorer för specialklubbar kommer att inledas det datum ansökan godkänns.  

 Koordinatorn kan inneha sin roll tills dess att deras utvecklingsplan är uppfylld eller till slutet av verksamhetsåret 

under vilket deras ansökan var godkänd, vilkendera inträffar först.  

 Medlemmar som är koordinatorer för specialklubbar kan komma att fråntas sin roll enligt beslut av den 

internationella presidenten och/eller internationella tjänstemän. 

 Koordinatorer för specialklubbar är en grupp lionmedlemmar som är ansvariga för sin undertecknade ansökan.  

 Det rekommenderas att kurserna** Information om att bilda nya klubbar  och Chartra en ny klubb i MyLCI 

genomförs, eller att man kan uppvisa liknande kunskap.   

 Koordinatorn för specialklubbar kommer att: 

o Fungera som kontaktperson mellan de potentiella medlemmarna och distriktet samt, vid behov, hjälpa 

till i processen att skicka in en ansökan om ny klubb 

o Stödja den nya specialklubben och dess medlemmar i frågor såsom informationsmöte, serviceaktiviteter 

och klubbens verksamhet 

o Främja bildandet av nya klubbar genom programmet för specialklubbar bland Lions medlemmar och 

berätta om bästa arbetssätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En detaljerad beskrivning av rollen som koordinator för specialklubbar finns på LCI:s webbplats. 
www.lionsclubs.org/specialtyclubs 

 

https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program

