
 

 

 
 

 

Felsökningsguide 
för distrikt 



 



Den här vägledningen identifierar vanliga problem i distrikt och tillhandahåller resurser med 

möjliga lösningar.  

 

 

 

• Distriktets e-bok – Din vägledning att leda distriktet. Som en distriktsguvernör med mycket att göra 
vill du snabbt hitta de resurser du behöver för att genomföra dina uppgifter, ta del av viktiga 
bestämmelser om klubbens och distriktets verksamhet samt ligga steget före. Den tillhandahåller 
den information du behöver, till exempel att utse distriktsrådet, hitta resurser för att stödja 
klubbarna eller att snabbt skicka in dina reseräkningar. 

• Webbsida för distriktsguvernörer – Ger snabb tillgång till verktyg och resurser samt innehåller två 
avsnitt: Den första innehåller viktiga resurser och den andra kompletterande resurser. 

• Distriktets stadgar och arbetsordning – Styrande dokument för Lions distrikt. Ditt distrikt kan ha egna 
stadgar och arbetsordning, så se till att du känner till de styrande dokumenten i ditt distrikt.   

 

 

 

 

• Gå igenom Bedömning av klubbstatus varje månad och håll uppsikt över varningssignaler för klubbar 
i riskzonen. 

• Använd verktyget Bedömning av klubben för att identifiera specifika problem bland klubbar i 
riskzonen. 

• Be klubbar i riskzonen att ansöka till Program för återuppbyggnad av klubb och godkänna tilldelning 
av en Certified Guiding Lion som hjälper klubben. 

 

 

 

• Använd Planeringsguide för charterfest för att ge den nya klubben en god start. 

• Informera om webbsidan En resa i att bilda en ny klubb för att nya klubbar ska kunna ta nästa steg. 

• Planera in regelbundna besök av de nya klubbarnas Certified Guiding Lion under deras första två år. 

• Be alla zonordförande att bjuda in Guiding Lions till zonmöten, så att utmaningar och lösningar kan 
diskuteras. 

 

Övergripande effektivitet i distriktets verksamhet 

Vi vet inte hur vi kan förhindra minskningen av klubbar 

Vår nya klubb saknar inriktning 

Vårt distrikt förlorar klubbar 

https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/79882389
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/district-governors
https://www.lionsclubs.org/resources/79881955
http://www8.lionsclubs.org/reports/ClubHealthAssessment/
https://www.lionsclubs.org/resources/79882105
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/rebuilding-reactivation-priority-clubs
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79882029
https://lionsclubs.org/sv/new-club-journey
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/79881726


 

 

 

• Läs igenom översikten i broschyren Lionklubbar förbättrar samhället. Förändrar liv. 

• Lär dig stegen i Handbok för bildande av nya klubbar. 

• Läs igenom tidsplanen och översikten Gör det själv - Seminarier om bildande av nya klubbar som 
hjälper till att bilda nya klubbar i ditt område.  

• Rekrytera en kunnig medlem att vara Koordinator för specialklubbar och börja bilda flera 
specialklubbar. 

 

 

 

• Läs igenom vägledningen Bedömning av behov i klubben och samhället. 

• Besök webbsidan Starta en ny klubb för att ladda ner resurser och verktyg samt att lära dig 
stegen att bilda en ny klubb. 

 

 

 

• Beställ ett paket om att bilda nya klubbar, genom att skicka e-post till 
membership@lionsclubs.org. 

• Besök webbsidan Starta en ny klubb för att ladda ner resurser och verktyg som hjälper till 
att bilda en ny klubb, till exempel rekryteringsverktyg, affischer, broschyrer och mycket mer. 

 

 

 

• Utforska om en virtuell klubb eller en specialklubb skulle fungera bättre. 

• Överväg att starta en klubbfilial till dess att den nya klubben fastställer hur den vill arbeta. 

  

Vi vet inte hur vi kan bilda nya klubbar 

Vi vet inte var vi kan bilda nya klubbar 

Vi behöver material som hjälper oss att bilda nya klubbar 

Vårt distrikt chartrar inga nya klubbar 

Traditionella klubbar är inte attraktiva för potentiella nya medlemmar 

https://www.lionsclubs.org/resources/79882438
https://www.lionsclubs.org/resources/79882317
https://www.lionsclubs.org/resources/79883004
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/resources-for-coordinators
https://www.lionsclubs.org/resources/81796177
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
mailto:membership@lionsclubs.org
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/start-a-new-club
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/specialty-clubs-program
https://lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/club-branch


 

 

 

• Informera om resurserna på webbplatsen till denna post: Arbetsbeskrivning för klubbens 
medlemsordförande, Handbok för klubbens medlemsordförande och E-bok för klubbens 
medlemsordförande. 

• Säkerställ att alla medlemsordförande är informerade om utbildning för klubbtjänstemän som 
finns i Lions utbildningscenter och uppmuntra dem att delta i lämpliga utbildningar som 
erbjuds av distriktet. 

 

 

 

• Låt alla klubbar delta i den globala välkomstdagen för att skapa samhörighet med den globala 
organisationen. 

• Tillhandahåll regelbunden information till nya medlemmar i hela distriktet från webbsidan med 
medlemsinformation och videon för nya medlemmar. 

• Uppmuntra klubbarna att delta i Lions internationella fredsaffischtävling. 

• Genomför en särskild mottagning för alla nya medlemmar varje år vid ert distriktsmöte. 

 

 

 

 

• Uppmuntra klubbarna att inkludera serviceaktiviteter och sociala evenemang med 
rekryteringsmål i deras respektive klubbens aktivitetskalender. 

• Genomför ett distriktsomfattande serviceprojekt (se idéer i Resan i hjälpinsatser) där 
allmänheten bjuds in att delta samt där rekryteringsbroschyrer och medlemsansökningar 
delas ut. 

• Skapa lokala partnerskap med andra lokala organisationer och dra nytta av incitamenten i 
programmet Gemensamma insatser. 

• Uppmuntra utnämning till posten Klubbens medlemsordförande. 

 

Vårt distrikt förlorar medlemmar 

Klubbarnas medlemsordförande behöver extra stöd 

Klubbmedlemmarna har ingen samhörighet med den stora organisationen 

Befintliga klubbar rekryterar inte nya medlemmar aktivt 

Vårt distrikt tillför inga nya medlemmar 

https://www.lionsclubs.org/resources/79881016
https://www.lionsclubs.org/resources/79881016
https://www.lionsclubs.org/resources/79882329
https://www.lionsclubs.org/resources/79882579
https://www.lionsclubs.org/resources/79882579
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/worldwide-induction-day
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/member-orientation
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/new-members
https://lionsclubs.org/sv/start-our-approach/youth/peace-poster
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/sv/start-our-approach/service-journey
https://www.lionsclubs.org/resources/79882904
https://www.lionsclubs.org/resources/79882103
https://www.lionsclubs.org/resources/81794015
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/join-together
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/club-membership-chairperson


 

 

• Uppmuntra klubbarna att anpassa det sätt på vilket de arbetar, genom att använda 
vägledningen Er klubb, ert sätt! 

• Chartra en virtuell klubb och uppmuntra bildande av klubbfilialer för medlemmar med olika 
intressen. 

 

 

 

• Uppmuntra distriktsguvernören att informera om distriktets vision och mål till alla klubbar 
genom kommunikation, zonordförande och klubbesök. 

• Använd distriktets panel om mål för att följa mål avseende nya klubbar, medlemmar, 
hjälpinsatser och ledarskap. 

 

 

 

• Ansök om ett eller flera anslag från LCI och LCIF. 

• Finn idéer om att hjälpa till att finansiera ert distriktsmöte i Hur man planerar ett 
distriktsmöte. 

• Gå igenom distriktets budget och strukturen för medlemsavgifter, för att finna sätt att skapa 
mer värde av distriktets medlemsavgifter. 

 

 

 

• Finn idéer om att förbättra distriktsmötet i Hur man planerar ett distriktsmöte. 

• Efterfråga erfarenheter och bästa arbetssätt från andra distrikt, vilka kan delas vid nästa 
distriktsrådsmöte. 

  

Befintliga klubbar välkomnar inte potentiella och nya medlemmar 

Vi saknar inriktning och/eller ansvar 

Vi saknar ekonomiska resurser 

Vårt distrikt har övergripande utmaningar 

Deltagande i vårt distriktsmöte är lågt 

https://www.lionsclubs.org/resources/79882060
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/virtual-clubs
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/club-branch
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/2022-2023-district-goals
https://insights.lionsclubs.org/district-goals
https://www.lionsclubs.org/sv/start-our-approach/grant-types
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/plan-a-district-convention


 

 

• Uppmuntra distriktets ledare att utöva successionsplanering och att gå igenom kursen 
Successionsplanering i Lions utbildningscenter. 

• Rapporten över ledare i distriktet visar alla aktiva medlemmar som har varit 
klubbpresidenter under de senaste fem åren samt medlemmar som för närvarande innehar 
en post på distriktsnivå. För att beställa din rapport skickar du e-post till 
districtadministration@lionsclubs.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra ledare stannar kvar på samma poster år efter år 

https://myapps.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
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Distrikt- och klubbadministration 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA 
www.lionsclubs.org/sv 
E-post: districtadministration@lionsclubs.org
Telefon: 630-468-6776

http://www.lionsclubs.org/sv
mailto:districtadministration@lionsclubs.org



