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GLOBALT ARBETSTEAM 
 

 Ordförande i distrikt (distriktsguvernör)  
 
Översikt över 
uppdraget 
 

Som distriktsguvernör kommer du att vara distriktets ordförande för det globala 
arbetsteamet. Du kommer säkerställa att distriktets GST, GMT, GET och GLT 
koordinatorer samarbetar och genomför planer för att utveckla kunniga ledare, stärka 
medlemmarna och utöka distriktets humanitära hjälpinsatser. Du är den drivande 
kraft som säkerställer att ditt distrikt är starkt, stabilt och fokuserat. Dina insatser 
definierar vägen till framgång för ditt distrikt och dess klubbar. 
 

Insatser för 
framgång 
 

• Säkerställer att kvalificerade ledare utses till posterna i distriktets globala 
arbetsteam (GST, GMT, GET och GLT koordinatorer).  

• Säkerställer att GST, GMT, GET och GLT stödjer distriktets mål och 
genomför handlingsplanerna. 

• Genomföra regelbundna möten, för att diskutera och utveckla de initiativ som 
fastställts av det globala arbetsteamet.  

• Stödjer lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och 
stolthet hos Lions och Leos i distriktet.  

• Samarbetar med multipeldistriktets globala arbetsteam och andra 
distriktsguvernörer, för att främja initiativ som fokuserar på ledarutveckling, 
medlemstillväxt och utökade humanitära hjälpinsatser.  

• Meddelar framgångar, möjligheter och behov till klubbtjänstemännen, det 
globala arbetsteamets medlemmar i distriktet samt LCI:s personal.   
 

Mäta 
framgång 
 

• Uppnår distriktets mål för ledarutveckling, medlemskap och hjälpinsatser. 
• Inkommande klubbtjänstemän deltar i utbildning för klubbtjänstemän. 
• Inkommande zonordförande deltar i utbildning för zonordförande. 
• Det totala antalet lionmedlemmar som deltar i utbildningsevenemang om 

ledarutveckling har ökat med 10 %. 
• Ökar det totala antalet medlemmar i jämförelse med förgående år. 
• Reducerar medlemsminskningen med 5 %. 
• Ökar antalet kvinnliga medlemmar.  
• Nya medlemmar deltar i ett informationsmöte. 
• Kontaktar potentiella medlemmar som skickat in en intresseanmälan, och 

som vidarebefordrats till dig av multipeldistriktet, inom rimlig tid för att 
informera om medlemskap.  

• Samarbetar med GLT distriktskoordinator för att planera minst en workshop 
som ökar lion- och leomedlemmarnas kunskaper inom projektplanering och 
genomförande. 

• Uppmuntrar klubbar att planera och genomföra minst ett diabetesrelaterat 
projekt. 

• Ökar genomförande av serviceprojekt och rapportering i jämförelse med 
föregående år. 

• Samarbetar med LCIF distriktskoordinator och region/zonordförande för att 
finna minst ett serviceinitiativ som kan stärkas med hjälp av LCIF:s resurser. 

• Ökar användandet av MyLion i hela distriktet, genom att be alla klubbar att 
lägga in och genomföra minst ett av sina serviceprojekt i MyLion.  
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• Avslutar varje verksamhetsår med en ökad utveckling av leoklubbar och 
konkreta samarbetsprojekt mellan lion- och leomedlemmar. 
 

Rekommenderade 
kvalifikationer 
 

• Har passion för potentialen att förbättra klubbar.   
• Föregår med gott exempel genom att demonstrera ledarfärdigheter.   
• Har genomfört en framgångsrik uppdragsperiod som vice distriktsguvernör. 
• Har deltagit i ledarskapsprogram som erbjuds av distriktet, multipeldistriktet 

och/eller Lions Clubs International eller i andra professionella 
ledarskapsprogram. 

• Kan använda teknik (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s webbplats, 
sociala medier). 

 
Inrapportering  
 

• Det globala arbetsteamets ordförande i distrikt rapporterar till guvernörsrådet 
och det globala arbetsteamets ordförande i multipeldistriktet.  

• GST, GMT, GET och GLT distriktskoordinatorer rapporterar till det globala 
arbetsteamets ordförande i distriktet (distriktsguvernören).  

 
  

* Samordningslion/landsrådgivare fyller denna post i ej distriktsindelade områden och kan utveckla ett globalt arbetsteam 
inom området eller använda det globala arbetsteamet i ett stödjande distrikt. Samordningslion/landsrådgivere bör skicka 
in en plan som beskriver strukturen i deras område. Samordningslion/landsrådgivare rapporterar till 
områdesledare/områdesledare i speciellt område.  
 
 
 
 

 


