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Vid den internationella styrelsen möte i Nashville, Tennessee, USA, i oktober 2016 godkände styrelsen 
att seminariet för 1VDG/DG Elect ska hållas på en bestämd plats i februari och inte i samband med den 
internationella kongressen.   

Informationen som anges nedan tillhandahåller detaljer om den nya seminariestrukturen. För ytterligare 
information och en översikt över nuvarande utbildningsprogram besöker du webbsidan 
Utbildningsprogram för 1VDG/DG Elect. 

Seminariets allmänna struktur 

Struktur Seminariet att genomföras i två delar, över totalt 
4 dagar. 

• Dag 1-3 kommer genomföras i ett 
utbildningscenter i St. Charles, Illinois, 
USA 

• Dag 4 kommer att genomföras som en 
del av den internationella kongressen. 

Fördelar med den nya strukturen  Att tillhandahålla utbildning för 1VDG/DG Elect 
tidigare under året skapar: 

• Fler möjligheter för 1VDG/DG Elect att 
förbereda sig inför sitt år som 
distriktsguvernör. 

• Mer fokus på utbildning för 1VDG/DG 
Elect 

• Möjlighet att besöka Lions Clubs 
Internationals huvudkontor.  

Påverkan på det övergripande utbildnings-
programmet för första 1VDG/DG Elect 

• Från och med verksamhetsåret 2018-
2019 kommer utbildningsprogrammet att 
kallas Utbildningsprogram för 1VDG/DG 
Elect. 

• DG Elect områdesutbildning ingår inte i 
den nya strukturen. 

• Utbildningsprogrammet kommer bestå 
av följande delar: 

o Lärande och hemuppgifter online 
o Multipeldistriktets utbildning 
o Seminarium för 1VDG/DG Elect 

(dag 1-3) 
o Seminarium för 1VDG/DG Elect 

(dag 4) 

Datum och plats för seminariet 

Datum för seminarium för  
1VDG/DG Elect 2022-2023 

Dag 1-3: 7-9 februari 2023, St. Charles, Illinois, 
USA (endast 1VDG/DG Elect*) 

• Ankomstdatum: 6 februari 2023 

• Avresedatum: 10 februari 2023 
 

Dag 4: 7 juli 2023, Boston, Massachusetts, USA 
(DG Elect och vuxen i sällskap) 

https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/fvdg-dge-seminar


Tid och plats för seminariet för  
första vice distriktsguvernörer/DG Elect 2023 

 

2023 FVDG DGE FAQ.SW - Reviderad juni 2022  

• Ankomstdatum: 6 juli 2023 

• Avresedatum: 12 juli 2023 

Bestämd plats  The Q Center i St. Charles Illinois, USA, valdes 
som plats för att genomföra dag 1-3 av 
seminariet för 1VDG/DG Elect för åren 2019- 
2023. Men på grund av Covid och de inställda 
seminarierna 2021 och 2021, lades ytterligare ett 
år till i St. Charles (2024).   

Framtida datum  Nedan anges de tidsperioder inom vilka framtida 
seminarium kommer att genomföras. Exakta 
datum för seminariet inom dessa tidsperioder 
kommer att fastställas vid ett senare datum.  

• 23 februari 2024 – 2 mars 2024 

Påverkan på distrikt 

Val Eftersom utbildningen är en del av utbildnings-
programmet för 1VDG/DG Elect behöver 
distriktet inte ändra datum för val. 

Deltagande av partner/vuxen i sällskap samt klädsel 

Dag 1-3 
 

• Partner/vuxen i sällskap kommer INTE att 
delta/eller resa till dag 1-3 på Q-center. 

• Affärsklädsel eller 
multipeldistriktsuniform  

Dag 4 • Partner/vuxen i sällskap kommer att 
delta och resa till dag 4 vid den 
internationella kongressen. 

• Affärsklädsel eller 
multipeldistriktsuniform 

Resor och ersättning 

Researrangemang – 1VDG/DG Elect* och 
partner/vuxen i sällskap 

• För att resekostnader ska ersättas måste 
researrangemangen följa Lions Clubs 
Internationals resepolicy och procedurer. 

• Resa/flyg skall endast bokas efter 
mottagande av officiell kommunikation från 
Lions Clubs International. 

• Alla flygbokningar måste göras via Lions Clubs 
Internationals godkända resebyrå. 

1VDG/DG Elect* 
 

-Resa till Q Center för dagarna 1-3 och till den 
internationella kongressen för dag 4, ersättning 
för en (1) flygbiljett tur och retur i ekonomiklass, 
via den kortaste och mest direkta flygrutt på 
godkända resedatum, kommer att utbetalas till 
1VDG/DG Elect.  
 
-Inkommande ordförande i tillfällig region 
hänvisas till styrelsens policyhandbok, Kapitel IX, 
Stycke J. om programmet för samordningslion, 

https://www.qcenter.com/
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6.a.4 för kriterier avseende utbetalning av 
ersättning. För frågor skickar du e-post till 
districtadministration@lionsclubs.org 

Partner/vuxen i sällskap • Resa till den internationella kongressen, 
ersättning för en (1) tur och returbiljett i 
ekonomiklass med flyg till kvalificerad vuxen i 
sällskap kommer att utbetalas, baserat på 
faktisk kostnad, ej överstigande USD 500 i 
enlighet med den internationella styrelsens 
policymanual. 

• Övergångsdistrikt och tillfälliga distrikt 
hänvisas till ersättningsreglerna i den 
internationella styrelsens policymanual, 
kapitel IX, avsnitt C.3 och C.4. För att verifiera 
ditt distrikts status kontaktar du: 
districtadministration@lionsclubs.org  

Deltagande av andra lionmedlemmar i multipeldistriktet/distriktet 

Dag 1-3 Inga ytterligare personer (personal från MD-
kontor, distriktsguvernörer, guvernörsråds-
ordförande eller inkommande guvernörsråds-
ordförande etc.) kan delta vid seminariet för 
1VDG/DG Elect på Q-Center. 

Dag 4 Endast gruppledare för seminariet 2023, 
1VDG/DG Elect och deras respektive vuxen i 
sällskap får delta i sessionerna. 

FRÅGOR? 

Registrering/Hotell  dgeseminar@lionsclubs.org 

Resor/Flyg dgetravel@lionsclubs.org 

Reseersättning districtgovernorclaims@lionsclubs.org 

Utbildningsprogrammets innehåll/Kursplan leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

 
*samt inkommande ordförande i tillfällig region 
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