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ÅTERCERTIFIERING – ÖVERSIKT 

Juli  juni 

 Hur vet jag när jag måste certifieras igen? 

o Din certifiering baseras på det datum när certifieringen utfärdades. I början av det 
verksamhetsår när din certifiering måste förnyas kommer du informeras att du är 
kvalificerad till förnyelse. 
 

o Perioder för certifiering och förnyelse: 
 

Certifierad år Förnyelseperiod Förnyad certifiering giltig 
1 juli 2017 - 30 juni 2018 1 juli 2021 - 30 juni 2022 1 juli 2022 - 30 juni 2026 

1 juli 2018 - 30 juni 2020 1 juli 2022 - 30 juni 2023 1 juli 2023 - 30 juni 2027 

1 juli 2020 - 30 juni 2021 1 juli 2023 - 30 juni 2024 1 juli 2024 - 30 juni 2028 

1 juli 2021 - 30 juni 2022 1 juli 2024 - 30 juni 2025 1 juli 2025 - 30 juni 2029 

1 juli 2022 - 30 juni 2023 1 juli 2025 - 30 juni 2026 1 juli 2026 - 30 juni 2030 

1 juli 2023 - 30 juni 2024 1 juli 2026 - 30 juni 2027 1 juli 2027 - 30 juni 2031 
 

 Vad fokuserar den här certifieringen på? 

o Certifieringen fokuserar på yrkesmässig utveckling av Lions instruktörer. 

 
Var slutför jag uppgifterna om återcertifiering? 

o Lions instruktörer som är kvalificerade till förnyelse måste slutföra processen för 
återcertifiering i Lions utbildningscenter. Du når Lions utbildningscenter via vår 
medlemsportal genom att logga in på ditt Lion Account. 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=637096974776878479.MTU1NTA5MTgtNDg1NC00NWVkLTliZGQtYThkNTE0YWY1YzYzOGE2MTQ2ZGUtMmZiNC00YTY4LWJlNTAtMWRhNWUyNDdhZmUx&state=CfDJ8DjDg9KnH0pGjXe5-SrMqgNB_8DehaWX0cyrf2Ss8fWOMwCCoGIId476gOwPDsfSNoqtZ9OQE5EJGb1jMYQn4OtW84-_d_aPXsPEf02jVkaTpgWvqAal9CGO0JJ1wdRtS147eI1kjyQCWfd5fMmXyXd6cl0Bq3hzVLecFX7gKHIlkTpg3bp7o1_EjRCKlJYPPBvUCrXm2EfNScUSTbe4wR-eTCGK38JyJK8pnnPRxBRVv-O0wK6Teut7qijJLC9s7-X9rzUYCZbQjrxOA5gitDjRVkw1-oZ7VSdPC93iXnXCVon_VAcGe_8KAUJLwkioyDzW6KOisY8giiRn20iRYDic4Z29-mezqUwKrjnB6QV_jLE--xaVZGRmQtK9AS0tgmcRhrpv0seA43K0f6cXSQ_68J6RCfV-v7KwE45tBo3t&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
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  ÅTERCERTIFIERING – ÖVERSIKT 
 

Juli  juni 

 
Måste jag skicka in en inspelning av min utbildningssession och bli 
utvärderad igen? 

o Nej, du behöver inte skicka in en videoinspelning. Slutförande av kurserna om 
yrkesmässig utveckling före den 30 juni under din förnyelseperiod uppfyller kraven för 
återcertifiering. 
 

 Vad händer om jag inte certifieras igen under min förnyelseperiod? 

o Lions certifierade instruktörer som inte kan slutföra kraven för återcertifiering 
under förnyelseperioden kommer inte längre att vara certifierade instruktörer, och 
kommer inte att beaktas för ledarskapsutbildningar på den internationella nivån.   
 

o Lions instruktörer som inte kan slutföra kraven för återcertifiering under 
förnyelseperioden och vill bli certifierade igen vid ett senare tillfälle måste: 
 

• Slutföra kurserna om yrkesmässig utveckling 
• Begära att bli bedömda för en återcertifiering via videoinspelning och 

följa processen LCIP-utvärdering via videoinspelning. 

 

 
Vem kan jag kontakta om jag behöver hjälp? 

o För att få hjälp med återcertifiering skickar du e-post till LCIP@lionsclubs.org. 
 

o För att få hjälp med Lions utbildningscenter skickar du e-post till 
elearning@lionsclubs.org. 

 
o För att få hjälp med ditt Lions Account skickar du e-post till 

mylionsupport@lionsclubs.org.  
 

 

https://cdn2.webdamdb.com/md_AgPCZlSfC813.jpg.pdf?v=1
mailto:LCIP@lionsclubs.org
mailto:elearning@lionsclubs.org
mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
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TIDSPLAN FÖR ÅTERCERTIFIERING 

Juli 

Juli 

Mars 

April 
- 

juni 

Februari 

Januari 

Augusti  
–  

december 

Juli 
Certifierade instruktörer som är 

kvalificerade till återcertifiering kommer 
att få instruktioner om de uppgifter som 

krävs för att certifieras igen 

Januari-juni 
Bekräftelse av genomförda uppgifter och 

certifikat för återcertifiering skickas ut 
varje kvartal 

 

 

 

Mars 
Certifierade instruktörer som är kvalificerade 
till återcertifiering nästa verksamhetsår 
kommer att bli underrättade och få 
information om processen. 

Tidsplan för instruktörer som vill 
återcertifiera under nuvarande 
verksamhetsår 

Tidsplan för instruktörer som vill 
återcertifiera nästa verksamhetsår 

Juli 
Certifierade instruktörer som är 
kvalificerade till återcertifiering kommer att 
få instruktioner om de uppgifter som krävs 
för att certifieras igen 
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