
GET POSITION DESCRIPTION FOR WEBSITE.SW 

 
GLOBALT ARBETSTEAM 
 

Globalt tillväxtteam (GET) - Distriktsordförande 
 
Ämbetsperiod 
 

Ett år. Utses av distriktet (i enlighet med stadgar och arbetsordning för distrikt) till 
medlem i distriktsrådet. Får inneha posten under flera perioder.  
 

Översikt över 
uppdraget 
 

Som distriktets GET-koordinator har dina insatser en direkt betydelse för det globala 
arbetsteamets framgångar. Du kommer att leda distriktets insatser att bilda nya 
klubbar. Du kommer att skapa och leda ett team av medlemmar som delar din 
passion att bilda nya klubbar. Du vet hur man skapar kontakt med människor och hur 
man klarar av hinder.  
 

Insatser för 
framgång 
 

• Identifiera möjligheter att bilda nya klubbar i lokala samhällen eller i större 
områden där det i dag finns få eller inga klubbar.  

• Samarbeta med distriktets ledare för att skapa ett team som kan klara av de 
uppgifter som krävs vid framgångsrikt bildande av nya klubbar, såsom 
medlemsrekrytering, ledarutveckling och engagemang i meningsfulla 
serviceprojekt.  

• Skapa en plan och en tidsplan för varje ny potentiell klubb som följer 
beprövade processer om att bilda nya klubbar, såsom att finna en lämplig 
plats, bedöma behov, finna fadderklubbar och Guiding Lions, genomföra 
informationsmöten och organisationsmöten samt att rekrytera nya 
medlemmar.  

• Förstå och kommunicera ut process om och policy för att bilda nya klubbar till 
teamets medlemmar och säkerställa att korrekt information sprids till 
potentiella medlemmar.  

• Möjliggöra framgångar i nya klubbar, genom att hjälpa fadderklubbar att 
skapa mentorrelationer med nya klubbtjänstemän och att utbilda Guiding 
Lions om förväntningar i den nya klubben.  

• Utbilda och involvera medlemmar som är intresserade av att bilda nya 
klubbar, för att öka distriktets förmåga att bilda nya klubbar.   

• Säkerställa att ansökningar från nya klubbar är kompletta, godkända på rätt 
sätt och inskickade på ett effektivt sätt.   
 

Mäta framgångar 
 

• Uppnå distriktets mål för nya klubbar. 
• Ansökningar från nya klubbar skickas in på ett korrekt sätt och inom 

föreskriven tid. 
• Minska antalet dagar nya klubbar befinner sig i charterprocessen. 

 
 

Rekommenderade 
kvalifikationer 
 

• Kunskaper om processen att chartra nya klubbar. 
• Har passion för Lions och ett engagemang för organisationens framtid.  
• Kan använda dagens teknologi (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s 

webbplats, sociala medier). 
 

Rapportering  
 

• Rapportera till globala arbetsteamets ordförande i distrikt (distriktsguvernör). 
 

 


