
LEO OR LEO-LION LIAISON.SW 

                                                                                                         

Posterna Leo och Leo-Lion kontaktperson  
i distriktsrådet och guvernörsrådet 

 

Leo eller Leo-Lion kontaktperson i distriktsrådet eller guvernörsrådet är en ettårig icke röstberättigad 

utnämning, för att inkludera unga ledare och att stärka Lions distrikt och multipeldistrikt.  

Dessa valfria poster godkändes vid den internationella styrelsens möte i april 2021.  

För Leos och Leo-Lions är det en möjlighet att stärka sitt ledarskap, använda sina erfarenheter att 

förbättra leoklubbprogrammet och att representera mångfald bland unga människor i vår organisation. 

För Lions ledare är det en möjlighet att inkludera unga röster och perspektiv i distrikten och 

multipeldistrikten samt att skapa starkare band mellan Leos och Lions. 

Dessa roller kan fungera på liknande sätt som Leo-Lions kontaktperson i den internationella styrelsen. 

Ideala kandidater är respekterade unga medlemmar som har visat starkt ledarskap samt för närvarande 

är aktiva Leos eller unga Leo-Lions. 

 

Leo eller Leo-Lion kontaktperson i distriktsrådet (valfri)  

Distriktsguvernörerna kan utse en Leo eller Leo-Lion till en icke röstberättigad ämbetsperiod på ett år i 

distriktsrådet. Distriktsguvernörerna skall samråda med sin respektive leoordförande i distriktet, för att 

identifiera lämpliga kandidater samt tilldela den medlem som utses den fasta kommitté(er) som skulle 

ha största nytta av rösten från en ung vuxen. 

Kvalificerade Leos eller Leo-Lions är: 

✓ Nuvarande aktiva Leos eller Leo-Lions 

✓ Nuvarande eller tidigare presidenter, vice presidenter, sekreterare eller kassörer i leodistrikt 

✓ I områden utan leodistrikt måste kvalificerade kandidater vara nuvarande eller tidigare 

leoklubbpresidenter 

Ansvar för distriktsrådets kontaktperson omfattar: 

• Underlätta kommunikation mellan Leos och Lions i distriktet 

• Vara en resurs för distriktsrådets tjänstemän och tilldelad kommitté(er) 

• Med distriktets leoordförande samordna marknadsföring av leoklubbar och Leo-Lions samt 

möjligheter till engagemang för unga människor i Lions distrikt 

• Stödja distriktets leoordförande vid utbildning för leodistriktets tjänstemän 

• Främja möjligheter till ledarskap och ledarutbildning för Leos och Leo-Lions i de aktiviteter som 

genomförs i Lions distrikt 

• Vara stöd till och kontaktperson för distriktets Leos att utforska möjligheter i Lions 

medlemsprogram 
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• Kommunicera regelbundet för att samordna initiativ som handlar om unga människor med 

leodistriktets president, guvernörsrådets Leo eller Leo-Lion kontaktperson (om utnämnd) och 

representant från respektive konstitutionella område i leoklubbprogrammets rådgivande 

kommitté 

• Hjälpa till att planera och inkludera Leos och Leo-Lions i Lions distriktsmöte, forum evenemang 

och utbildningar 

• Delta i leodistriktets möten vid behov 

• Leda ett samarbetsprojekt mellan Leos och Lions i distriktet 

 

Leo eller Leo-Lion kontaktperson i guvernörsrådet (valfri) 

Guvernörsrådet kan i samråd med multipeldistriktets leoordförande välja att utse en Leo eller Leo-Lion 

till en icke röstberättigad ämbetsperiod på ett år i guvernörsrådet. Guvernörsrådet skall tilldela den 

kontaktperson som utses till den fasta kommitté(er) i guvernörsrådet som skulle ha störst nytta av 

rösten från en ung vuxen. 

Kvalificerade Leos eller Leo-Lions är: 

✓ Nuvarande aktiva Leos eller Leo-Lions 

✓ Nuvarande eller tidigare presidenter, vice presidenter, sekreterare eller kassörer i 

leomultipeldistrikt 

✓ I områden utan leomultipeldistrikt måste kvalificerade kandidater vara nuvarande eller tidigare 

leodistriktspresidenter 

✓ I multipeldistrikt utan leodistrikt måste kvalificerade kandidater vara nuvarande eller tidigare 

leoklubbpresidenter 

 

Ansvar för guvernörsrådets kontaktperson omfattar: 

• Underlätta kommunikationen mellan Leos och Lions i multipeldistriktet 

• Vara en resurs för guvernörsrådets tjänstemän och tilldelad kommitté(er) 

• Med multipeldistriktets leoordförande samordna marknadsföring av leoklubbar och 

Leo-Lions samt möjligheter till engagemang för unga människor 

• Stödja multipeldistriktets leoordförande vid utbildning för leomultipeldistriktets 

tjänstemän 

• Främja möjligheter till ledarskap och ledarutbildning för Leos och Leo-Lions i de aktiviteter som 

genomförs i Lions multipeldistrikt 

• Vara stöd till och kontaktperson för multipeldistriktets Leos att utforska Lions medlemsprogram 

• Kommunicera regelbundet för att samordna initiativ som handlar om unga människor med 

leomultipeldistriktets president, distriktsrådets Leo eller Leo-Lion kontaktperson (om utnämnd), 

internationell Leo-Lion kontaktperson i styrelsen och representant från respektive 

konstitutionella område i leoklubbprogrammets rådgivande kommitté 

• Hjälpa till att planera och inkludera Leos och Leo-Lions i Lions riksmöte, forum, evenemang och 

utbildningar 

• Delta vid leomultipeldistriktets möten vid behov 

• Leda ett samarbetsprojekt mellan Leos och Lions i multipeldistriktet 
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Ta reda på mer om leoklubbprogrammet eller Leo-Lion-programmet. Om du har frågor kan du skicka 

dem via e-post till leo@lionsclubs.org eller membership@lionsclubs.org för mer information om dessa 

program. 

http://www.lionsclubs.org/sv/leos
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/leo-lion-program
mailto:leo@lionsclubs.org
mailto:membership@lionsclubs.org

