Engagera leoklubbar

Checklista för Lions
Att bilda leoklubbar ger medlemmar i Lions möjlighet att engagera
unga människor i samhället. Leomedlemmarna delar er passion och är
engagerade i Lions arbete. Leomedlemmar är potentiella medlemmar i
Lions och är ett effektivt sätt att säkerställa klubbens framtida fortlevnad.
Använd denna lista för att hjälpa till att engagera din klubb och samarbeta med unga människor samt
marknadsföra tillväxt och utveckling av leoklubbar i ditt område.
 Bilda en ny leoklubb och uppmuntra andra klubbar att göra detsamma.
 Dela med dig av framgångar om leoklubbar med andra medlemmar.
 Besök Lions Clubs Internationals webbplats och vår Facebooksida om leoklubbar, för information om
leoanslag och utmärkelser.
 Skicka ett engagerande meddelande till leomedlemmar på den internationella leodagen den 5 december.
 Sammanträffa med leoklubbens tjänstemän, för att samordna gemensamma evenemang och möten.
 Hjälp oss att skapa kontakt med framtida medlemmar i Lions! Främja inrapportering av leomedlemmar i
MyLCI.
 Skicka inbjudan till alla leomedlemmar att delta i lionklubbens möten, för att erhålla uppdateringar
om deras evenemang.
 Utse leomedlemmar till poster i kommittéer och/eller styrelser i Lions klubbar, distrikt och
multipeldistrikt.
 Uppmuntra aktiva leomedlemmar att söka till högre poster, till exempel leoprogrammets
internationella rådgivande kommitté.
 Erbjud leomedlemmar att bli medlemmar i Lions via medlemstypen Leo-Lion.
 Uppmärksamma leomedlemmarna för deras insatser med utmärkelser och erkänsla.

Kontakta oss.
leo@lionsclubs.org | www.lionsclubs.org/sv/discover-our-clubs/about-leos | www.facebook.com/leoclubs
LCKL20 SW 03/20

Förbättra din leoklubb

Checklista för Leos
Du är en del av en internationell organisation med unga män och kvinnor
som är engagerade i att göra positiv skillnad i samhället. Som medlem i
Lions internationella familj har leomedlemmar tillgång till många resurser
och stöd från Lions medlemmar, vilket förbättrar hjälpinsatserna.
Använd denna checklista för att bli en ännu mer engagerad leomedlem och förbättra din relation med
Lions familj.
 Sätt upp mål tillsammans med leoklubbens tjänstemän, för att säkerställa hjälpinsatser som påverkar.
 Sammanställ en årlig kalender över evenemang tillsammans med leorådgivaren och fadderklubben.
 Skapa kontakt med andra leoklubbar i ditt distrikt, för att sammanställa en lista över gemensamma
serviceprojekt och möten.
 Besök Lions Clubs Internationals webbplats och Facebooksidan om leoklubbar, för information om
leoanslag och utmärkelser.
 Inrapportera! Bekräfta att du finns med i MyLCI och inrapportera era serviceprojekt i MyLion.
 Lär dig mer! Delta i ett möte för Leos/Lions i ditt område och delta i kurser i Lions utbildningscenter.
 Bjud in distriktets leoordförande eller distriktsguvernören att närvara vid intagning av tjänstemän eller
medlemmar.
 Genomför ett distriktsomfattande serviceprojekt för Leos och Lions samt ansök om Leo
serviceanslag från LCIF.
 Sök till högre poster, till exempel leoprogrammets internationella rådgivande kommitté.
 Fira framgångsrika insatser, genom att ansöka om utmärkelser och erkänsla.
 Dela med dig av framgångar om leoklubbar med andra medlemmar.
 Uppmuntra alla leomedlemmar att bli medlemmar i Lions via medlemstypen Leo-Lion.

Kontakta oss.
leo@lionsclubs.org | www.lionsclubs.org/sv/discover-our-clubs/about-leos | www.facebook.com/leoclubs
LCKL20 SW 03/20

