MAAILMANLAAJUINEN TOIMINTARYHMÄ
Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) piirikoordinaattori
Virkakausi

Yksi vuosi; valitaan piirissä (piirin ohjesäännön mukaisesti) piirihallituksen
jäseneksi. Voi toimia virassa useamman vuoden ajan.

Viran yleiskatsaus

Piirin GMT-koordinaattorina sinun tekemäsi työ vaikuttaa suoranaisesti
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän aloitteiden onnistumiseen. Sinä olet
varmistamassa, että piiri on vahva, vakaa ja se keskittyy jäsenmäärän
kasvattamiseen. Sinä tiedät mistä löytää ratkaisut ja pystyt ylittämään esteet.
Tulet toimimaan klubien ja moninkertaispiirin koordinaattorin välisenä
yhteyshenkilönä varmistaen että jokaisen piirin ja klubin ainutlaatuisiin tarpeisiin
vastataan.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menestyksen
mittaaminen

Tekee yhteistyötä GLT- ja GST-piirikoordinaattorien ja Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän puheenjohtajan (piirikuvernööri) kanssa, jotta edistetään
johtajakoulutuksen kehittämiseen, jäsenkasvuun ja humanitaarisen
palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita.
Kehittää ja toteuttaa piirin jokavuotisen jäsenten kehittämissuunnitelman.
Tekee yhteistyötä alueiden, lohkojen ja klubien jäsenjohtajien kanssa,
jotta löydetään paikkakunnat, joissa ei ole vielä klubia tai joissa voitaisiin
perustaa useampia klubeja.
Motivoi klubeja kutsumaan mukaan uusia jäseniä, inspiroi positiivisia
klubikokemuksia ja varmistaa, että klubit tuntevat olemassa olevat
jäsenyysohjelmat ja -resurssit.
Seuraa klubien jäsenilmoituksia. Antaa tunnustusta klubeille, joissa on
jäsenkasvua ja tukee jäseniä menettäviä klubeja.
Toimii lakkauttamisuhan alla olevien klubien kanssa, jotta varmistetaan
että maksut hoidetaan ajallaan.
Kutsuu eri väestöryhmien edustajia osallistumaan Maailmanlaajuisen
toimintaryhmän aloitteisiin.
Vastaa nopeasti potentiaalisten uusien jäsenten yhteydenottoihin, joita
moninkertaispiirin GMT-koordinaattori tai LCI on lähettänyt hänelle. Antaa
jäsenmäärään liittyvän raportin.
Täyttää vaatimukset ja lähettää hakemukset rahoituksen saamiseksi
piirille LCI:sta jäsenmäärän kehittämisaktiviteetteihin.
Varmistaa, että uudet jäsenet saavat tehokkaan perehdytyksen klubeissa,
yhdessä piirin GLT-koordinaattorin kanssa.
Kertoo klubeille jäsenten säilyttämiseen liittyvistä strategioista yhdessä
piirin GLT- ja GST-koordinaattorien kanssa.

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä on kasvanut yhteensä:
• Saavutettu piirin jäsenyystavoitteet.
• Jäsenten eroamiset ovat vähentyneet 5%:lla.
• Naispuolisten jäsenten lukumäärä on kasvanut.
• Moninkertaispiirin ja LCI:n lähettämät tiedot mahdollisista uusista
jäsenistä ovat johtaneet yhteydenottoihin ja heille on kerrottu
jäsenyysmahdollisuuksista.
• Uudet jäsenet osallistuvat uusien jäsenten perehdytykseen.
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Pätevyysvaatimukset

•
•
•

Raportointi

•
•
•

Innostunut lionismista ja haluaa sijoittaa aikaa ja energiaa järjestön
tulevaisuudelle.
Johtaa esimerkin avulla; toimii aktiivisesti uusien jäsenten kummina ja/tai
osallistuu uusien klubien kehittämiseen.
Osaa käyttää teknologiaa (sähköposti, Microsoft Office, MyLCI, LCI:n
verkkosivut, sosiaalinen media).
Piirin GMT-koordinaattori raportoi omalle moninkertaispiirin GMTkoordinaattorille (tai GAT-aluejohtajalle tilanteen mukaan).
Piirin GLT-, GMT- ja GST-koordinaattorit raportoivat piirin
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtajalle (piirikuvernööri).
Klubin GMT-jäsenjohtaja raportoi piirin GMT-koordinaattorille.
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