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Välkommen
till bedömning av samhällsbehov 
vid bildande av ny klubb! Innan en 
ny klubb bildas i ett samhälle kan 
det vara till fördel att genomföra en 
bedömning av samhällsbehov för 
att avgöra vilka behov en lionklubb 
kan tillgodose i området. 
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Mål med bedömningen:

1.  Ta reda på vilka frivilliga insatser samhället behöver.

2.   Ta reda på vilka projekt och program som är viktiga för 
samhället.

3.   Ta reda om det finns andra organisationer i området som 
tillhandahåller liknande frivilliga insatser.

4.   Bygga relationer med viktiga samhällsledare som kan 
stödja bildandet av en ny lionklubb.

5.    Bedöma möjligheterna att bilda en ny klubb baserat 
på samhällets behov, demografisk information och 
medlemsresurser (t.ex.  fadderklubb, Guiding Lion, 
mentorer för tjänstemän).

Tillvägagångssätt

1.   Bilda ett team – Skapa ett team för nyklubbildning som 
kan stödja bildandet av den nya klubben, till exempel: 
Genomföra en bedömning av samhällsbehov, delta i 
aktiviteter för att bilda och fira en ny klubb.

2.   Samla information om samhället – Samla in 
demografisk information (till exempel åldrar, industrier, 
typer av fastigheter, socioekonomisk status, 
etniskt ursprung med mera). Har det funnits en 
lionklubb där tidigare? Ta också reda på samhällets 
uppbyggnad och historia (till exempel landsbygd/stad, 
kommunikationskanaler, resurser, företag).

3.   Sammanställ en lista över samhällsledare – 
Sammanställ en lista över viktiga intressenter som bäst 
kan utvärdera samhällets behov. 

4.   Skapa ett frågeformulär och följebrev – Skapa 
ett frågeformulär för bedömningen och ett följebrev. 
Att genomföra en SWOT-analys (styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot) kommer hjälpa er att samla 
in användbar data. Ni kan använda exemplen på 
frågeformulär och följebrev i detta dokument eller utforma 
egna, för att anpassa dem till lokala förutsättningar och 
specifika behov.  
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5.   Genomför bedömningen – Kontakta individerna på 
listan över samhällsledare. Ni kan skicka bedömningen 
elektroniskt eller boka in ett möte för att genomföra 
bedömningen och introducera dem för Lions Clubs 
International. Planera att genomföra bedömningen 
med minst 4-5 lokala intressenter. Använd den 
kommunikationsmetod som passar respektive person 
bäst.   

6.   Analysera resultaten – Rekryteringsteamet kommer 
att granska resultaten från bedömningen för att avgöra 
om en klubb skulle passa bra i samhället. Dela resultaten 
med lokala lionledare och intressenter och påbörja 
bildandet av den nya klubben om lämpligt.

 

Ni behöver

1.  Finna 4-5 lokala intressenter

2.    Ett rekryteringsteam om 3-4 personer som kan 
genomföra bedömningen

3.   Grundläggande datakunskaper för att skapa 
bedömningen (till exempel Google Docs, Survey Monkey, 
Microsoft Word, Excel)

Tid till bedömning
 

 -  Bedömningar via möten – Cirka 45 minuter till 1 timme.

-  Elektroniska bedömningar – Cirka 30-45 minuter för att 
skicka och gå igenom.



Bedömning av samhällsbehov 
vid bildande av ny klubb - frågeformulär
Namn: ___________________________________________________________ Datum:  ___________________________________

Typ av företag/organisation (t.ex. utbildning, fritid, hälsa, miljö):  ______________________________________________________                                                                   

Yrkestitel:  ___________________________________________________________________________________________________

Telefon:  _________________________________ E-post:   ___________________________________________________________

Identifiera samhällsbehov
Genomför en SWOT-analys vid utvärdering av samhällsbehov för att samla in information.  

Styrkor (belys samhällets styrkor)

1.  Vilka är samhällets nuvarande styrkor?

____________________________________________________________________________________________________________

2.  Vilka är samhällets unika kännetecken?

____________________________________________________________________________________________________________

3.  Vilka program erbjuds för närvarande i samhället?

____________________________________________________________________________________________________________

Svagheter (områden med  behov) 

4.  Namnge minst 3 specifika behov som du har observerat i samhället:

____________________________________________________________________________________________________________

Möjligheter (vilka behov kan en lionklubb tillgodose? Vilka kan klubben samarbeta med?)

5.  Vilka organisationer inom ditt arbetsområde genomför för närvarande program och hjälpinsatser för att hjälpa samhället?

____________________________________________________________________________________________________________

6.  Vilken typ av samhällsprojekt inom ditt arbetsområde har du sett eller hört talas om?

____________________________________________________________________________________________________________
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7.  Vilka program och hjälpinsatser anser du behövs i samhället både för närvarande och i framtiden?

____________________________________________________________________________________________________________

8.   Anser du att allmänheten känner till de program och hjälpinsatser som genomförs i samhället? Om nej, har du några 
förslag på hur de kan informeras om detta?

____________________________________________________________________________________________________________

9.  Vilken roll skulle en ny lionklubb kunna ha när det gäller att tillhandahålla program och hjälpinsatser i samhället?

____________________________________________________________________________________________________________

Hot (hinder)

10.  Vilka hinder kan du se med att bilda en ny klubb?

____________________________________________________________________________________________________________

11.  Finns det några specifika riktlinjerna gällande att arbeta med serviceorganisationer i samhället?

____________________________________________________________________________________________________________

Ytterligare kommentarer:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Allmän information om samhället (för användning av Lions)

Samhällets storlek: ________________________________________________ Antal skolor:  _______________________________

Större industrier: _____________________________________________________________________________________________

Landsbygd eller stad: _________________________________________________________________________________________

Viktiga samhällsledare:

____________________________________________________________________________________________________________

Har det funnits eller finns det för närvarande en lionklubb i området?          J        N  Om ja, ange namnet på klubben nedan:

____________________________________________________________________________________________________________

Har samhället följande? (Markera alla tillämpliga)

 Kommunkontor   Handelskammare/lokal företagsgrupp

  Skolledning/föräldraförening   Räddningstjänst

  Kulturella eller etniska grupper   Samhällsserviceorganisationer 
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Exempel på brev/e-postmall

Bästa {Namn}:

Lions Clubs {klubbens namn} är intresserad av att bilda en ny lionklubb i {ortens namn}, för att tillhandahålla hjälpinsatser och 
tillgodose behov i samhället. Vi genomför just nu en bedömning av samhällsbehov med lokala intressenter som har kunskap 
om orten, för att lära oss mer om {ortens namn}. Vårt mål är att tydligt identifiera humanitära behov som vi som serviceklubb 
skulle kunna tillgodose.

Lions Clubs International har funnits i över 100 år och har 1,4 miljoner medlemmar som utför hjälpinsatser i över 200 
länder.  Genom att svara på frågorna i den bifogade bedömningen hjälper du oss finna angelägna behov, och du bidrar till 
vårt fortsatta arbeta att skapa förändring i samhället. Vi uppmuntrar dig även att vidarebefordra denna bedömning till andra 
personer som du anser skulle kunna tillföra viktig information.

Vänligen returnera det ifyllda frågeformuläret senast den {datum}. Vi kan även träffa dig personligen för att gå igenom 
bedömningen tillsammans med dig. Efter det att vi har sammanställt alla data kommer en representant från klubben att 
tillhandahålla dig med en sammanfattning av resultaten och hur vi kan komma att samarbeta. Om du har frågor är du 
välkommen att kontakta mig via {telefonnummer och/eller e-postadress}. Jag kommer med glädje att svara på dina frågor.

Med vänlig lionhälsning,

{Lionmedlemmens namn},

{Liontitel}

{Lionklubbens namn}



Membership Division 
Lions Clubs International 
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
lionsclubs.org
E-post: membership@lionsclubs.org 
Telefon: 630-468-3831

SW 10/19
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