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Följande checklista är utformad att informera dig om vissa ansvarsuppgifter i din roll som distriktets GLT-
koordinator.  
 

 Börja året förberedd! Förstå din roll och tillgängliga resurser. Säkerställ att du erhåller kommunikation från 
Lions Clubs International om din roll. 
 Globalt arbetsteam – Globalt ledarskapsteam (GLT) - Roll och ansvar för distriktskoordinator 
 Gå igenom kursen ”Det globala arbetsteamet” i Lions utbildningscenter 
 GLT:s verktygslåda 
 Webbsida om ledarutveckling 
 Bekräfta dina önskemål gällande utskick från Lions Clubs International via e-post  
        digitalmarketing@lionsclubs.org. 

 
 Skapa, genomför och inrapportera en årlig plan om distriktets utbildning och ledarutveckling för 

innevarande år. Notera: Som GLT-koordinator behövs din hjälp för att följa upp och 
inrapportera lokal utbildning för Lions och Leos om ledarutveckling, medlemsutveckling 
och hjälpinsatser i ditt distrikt.   
 Gå igenom förra årets plan avseende styrkor, svagheter och möjligheter. 
 Skapa en årlig plan för distriktsutbildning och ledarutveckling för Lions och Leos genom att samarbeta 

med ditt distriktsteam och inkludera distriktets leoordförande. 
 Inregistrera distriktets årliga plan om utbildning och ledarutveckling i avsnittet Hantera utbildning i  

Learn genom att logga in på din Lion Portal. 
 

 Informera om internationella och lokala möjligheter till ledarutveckling (instruktörsledd och webbaserad).  
 Lions utbildningscenter erbjuder alla Lions och Leos möjlighet att vässa sina kunskaper om 

Lions grundstenar och att förbättra sina ledarfärdigheter genom interaktiva kurser på 
webbplatsen. 

 Programmet om internationella ledarutvecklingsinstitut tillhandahåller utbildning på plats på 
nivån konstitutionellt område. 

 Programmet om lokala ledarutvecklingsinstitut erbjuder självfinansierade alternativ för lokala 
ledare att planera och genomföra ett lokalt Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI), 
Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI), Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI), eller 
Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) i multipeldistrikt, distrikt och/eller ej 
distriktsindelade områden. *Notera: Institut som godkänts i program för lokalt institut och 
anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut ska inte inregistreras av GLT-koordinatorerna i 
Learn. Skicka in handlingar för lokala institut och institut som genomförts med anslagsmedel, 
såsom uppgifter om deltagare och instruktörer, till institutes@lionsclubs.org. 
 

 Planera och genomför lokala utbildningsevenemang i distriktet och för klubbar i samarbete med Lions 
Clubs International (instruktörsledd och webbaserad). Säkerställ högt deltagande i utbildningarna. 
Inrapportera Lions och Leos genomförda lokala utbildningsevenemang i distriktet och för klubbar i Learn 
genom att logga in på din Lion Portal. Dra nytta av Lions certifierade instruktörer (LCIP) och 
examinerade vid utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) om du söker instruktörer för lokala utbildningar i 
ditt område. 
 Nya medlemmar 
 Zonordförande 
 Klubbtjänstemän 
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 Ansök och använd Lions Internationals finansiering till lokal utbildning om ledarutveckling: 
 Anslagsprogram för ledarutveckling i distrikt tillhandahåller stöd till seminarium för distriktets 

zonordförande. 
 Anslagsprogram för ledarutvecklingsinstitut* erbjuder medel till att genomföra antingen Lions 

ledarskapsinstitut för framtida ledare (ELLI) eller Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI). (* Endast 
tillgängligt för enkeldistrikt, vilket är ett distrikt som inte är en del av ett multipeldistrikt). 

 Finansiering av GAT:s framgångsberättelser erbjuder USD 500 vid insändande av en GAT 
framgångsberättelse (ett bidrag per distrikt). Dela er framgångsberättelse om ledarutveckling 
senast den 1 maj. 

 
 Stödja distriktets och klubbarnas framgångar:  
 Informera om möjligheter till lärande och utbildning till regionordförande, zonordförande, klubbens 

vice president samt leoordförande.  
 Uppmuntra till god successionsplanering, det vill säga finn potentiella och nya ledare. 
 Tillhandahåll fortlöpande motivation till regionordförande, zonordförande och klubbens vicepresident 

för att nå mål för ledarutveckling. 
 Uppnå och inrapportera distriktets mål om ledarutveckling. 
 Insights (framsteg för distriktets mål och Learn) 
 Learn (i Lion Portal) 
 Distriktets mål 

 
 Avsluta året starkt – fira era framgångar! Fira att ni har uppnått distriktets mål om ledarutveckling med 

distriktets team! 
 Sammanställ och skicka in distriktets och institutets godkända ersättningsyrkanden gällande anslag så  

snart som möjligt, men senast 60 dagar efter utbildningens genomförande. 
 Inrapportera Lions och Leos genomförda lokala evenemang för lärande och utbildning i distriktet och 

för klubbar i Learn genom att logga in på din Lion Portal. 
 Stöd övergången till distriktets inkommande GLT-koordinator. 
 Dela framgångar med multipeldistriktets GLT-koordinator eller GAT områdesledare. 
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