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Varför inrapportera serviceaktiviteter? 
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▶Inrapportering av serviceaktiviteter hjälper till att överföra kunskap och bästa 

arbetssätt till klubbens framtida ledare. Klubbtjänstemän kan se tidigare 

aktivitetsrapporter och lära sig av framgångarna från klubbens tidigare 

aktiviteter och bättre planera för framtiden.

▶Att inrapporterar serviceaktiviteter handlar om lokal stolthet. Rapporterna 

sätter er klubb på kartan som ledare i ert lokalsamhälle. Det är även ett viktigt 

sätt att berätta om era framgångar för andra klubbar i distriktet och runt om i 

världen.

▶En stor procent klubbar som inrapporterar aktiviteter är ett tecken på ett aktivt 

distrikt.

▶Inrapportering av serviceaktiviteter gör att du kvalificerar för utmärkelser. 3

Fördelar av inrapportering av serviceaktiviteter 

Hur kan distrikt och klubbar individuellt dra nytta av att inrapportera 

serviceaktiviteter?



▶Rapportering belyser hur och var lokala klubbar gör skillnad. Det lyfter Lions 

Clubs Internationals profil som global serviceklubborganisation.

▶Rapporter tillhandahåller konkreta bevis på Lions Clubs Internationals globala 

engagemang och påverkan för potentiella partner. Dessa relationer stärker 

organisationen och skapar fördelar på lokal nivå.

▶Människor vill delta i verklig och synlig förändring. Inrapportering av 

serviceaktiviteter gör det möjligt för klubbar att fortsätta engagera samhällen, 

berätta om sina insatser på ett mer effektivt sätt och slutligen skapa 

medlemstillväxt.
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Hur kan klubbar och distrikt tillsammans dra nytta av att inrapportera 

serviceaktiviteter?

Fördelar av inrapportering av serviceaktiviteter 



▶Rapporterna hjälper alla att förstå behoven i samhällen runt om i världen och 

hur Lions och Leos tillgodoser dessa behov. Inrapportering bidrar till att 

överföra kunskap och bästa praxis till din klubbs framtida ledare.

▶Data om hjälpinsatser gör det möjligt för Lions Clubs International att finna 

bästa arbetssätt som kan spridas globalt.

▶Rapporter visar hur Lions och Leos runt om i världen använder anslagsmedel 

från Lions Clubs Internationals Foundation för att hjälpa sina samhällen. 

Denna synlighet uppmuntrar Lions och Leos att tänka kreativt om sina projekt 

och ansöka om egna LCIF-anslag. 
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Hur är inrapportering av serviceaktiviteter till fördel för människorna

vi hjälper?

Fördelar av inrapportering av serviceaktiviteter
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Att inrapportera anses vara en hjälpinsats i sig.

Att inrapportera anses vara en

hjälpinsats i sig. Den tid

klubbar och distrikt spenderar

på att inrapportera sina

hjälpinsatser anses vara

frivilliga arbetstimmar och kan

inrapporteras i MyLion.

För mer information klickar du här. 

https://cdn2.webdamdb.com/md_YDcgTfado91.jpg.pdf?v=1


Mätning av servicepåverkan
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Guide till inrapportering



▶ Serviceaktiviteter: Konkreta hjälpprojekt.

▶ Främjande insatser: Att sprida    

information om frågor som är viktiga för 

Lions.

▶ Donationer: Donationer till individer eller 

organisationer, inklusive LCIF.

▶ Insamlingar: Samla in pengar för att 

möjliggöra hjälpinsatser.

▶ Insatser som stödjer aktiviteter: 

Genomföra möten, administrativa uppgifter, 

delta vid Lions evenemang och delta i 

gemenskap och nöjen tillsammans med 

andra medlemmar. 
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Betydelsen av hjälpinsatser 

för Lions och Leos

Vad är hjälpinsatser?
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Hur Lions och Leos mäter 

hjälpinsatsernas påverkan

Data gör det möjligt för Lions runt om i världen att inrapportera sina aktiviteter 

och se hur lokala hjälpinsatser bidrar till den stora globala påverkan. De data 

som används för att mäta framgång beror på typ av aktivitet. 
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Beräkna antal människor 

som har fått hjälp

LCI tillhandahåller vägledning för att säkerställa att inrapportering av 

hjälpinsatser sker korrekt och fortlöpande. Men Lions och Leos är de 

verkliga experterna på sina hjälpinsatser och bör därför förlita sig på 

sin egen erfarenhet vad gäller att mäta hjälpinsatsernas påverkan, och 

uppmuntras att samarbeta med lokala experter när möjligt.



1. Avgör om antal människor som har fått hjälp är data som krävs för din aktivitet. Antal 

människor som har fått hjälp krävs endast vid serviceaktiviteter. Det finns många 

situationer där det är valfritt för klubbar, distrikt och multipeldistrikt att inrapportera antal 

människor som har fått hjälp. 

2. Avgör om det går att räkna antalet människor som får hjälp. Se i så fall till att antalet 

noteras under serviceaktiviteten. Om antalet inte kan räknas, går det bra med en 

uppskattning.

3. Avgör om din aktivitet är en engångsaktivitet, en återkommande aktivitet eller en 

pågående aktivitet och inrapportera förmånstagare enligt detta.

• Engångsaktiviteter hjälper förmånstagarna en gång och är därefter avslutade. 

• Återkommande aktiviteter är de som återkommer regelbundet, till exempel att städa 

längsmed en motorväg. 
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Beräkna antal människor

som har fått hjälp
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Inrapportera och

fira hjälpinsatser
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MyLion

• Planera, bjud in, och dela hjälpinsaster

in din Klubb

• Inrapportera hjälpinsaster, om du är

en klubbtjansteman som får inrapportera

• Hitta, anslut och chatta med Lions och

Leos från hela världen

• Finn viktig service data för din klubb, 

ditt distrikt, och multiple distrikt, etc.
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Hur man 

registrerar sig



15



16

2.



17

3.



18

4A.

4B.



19

5A.



20

6A.



21



22

Hur man 

inrapporterar
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