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DISTRIKTETS MÅL - FRÅGOR OCH SVAR 

1. Vilka är målen för Lions verksamhetsår 2022-2023? 

För distriktets mål 2022-2023 ber de verkställande tjänstemännen at du och dit team sammanställer 
specifika mål och handlingsplaner för organisa�onens följande mål: 

• Vid slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt at ha ökat procentandelen klubbar som 
inrapporterar hjälpinsatser (uppfylla eller överträffa förra årets siffror avseende inrapportering av 
hjälpinsatser). 

o Vårt team kommer säkerställa at ____ % av klubbarna i distriktet inrapporterar. 
• Vid slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt at ha uppnåt posi�v medlems�llväxt 

(uppfylla eller överträffa förra årets siffror avseende antal medlemmar). 
o Vårt team kommer at chartra _____ nya klubbar med _____ chartermedlemmar.   
o Våra klubbar kommer at rekrytera ______ nya medlemmar �ll befintliga klubbar.   
o Vårt distrikt kommer inte at övers�ga _______ avregistrerade medlemmar.  

• Senast vid slutet av det första kvartalet verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt genomföra 
utbildning för klubbtjänstemän och zonordförande. Distriktets GLT-koordinator kommer at inrapportera 
varje utbildning, genom at använda utbildningsfunk�onen i Learn. 

o Vårt team kommer säkerställa at _____ % av zonordförandena deltar i utbildning för 
zonordförande.  

o Vårt team kommer säkerställa at _______ % av klubbtjänstemännen (president, sekreterare, 
kassör) deltar i utbildning för klubbtjänstemän. 

o Välj et av följande påståenden: * 
☐ Ja, distriktets GLT-koordinator kommer at inrapportera genomförd utbildning för 

zonordförande och klubbtjänstemän i Learn. 
☐ Nej, distriktets GLT-koordinator kommer inte at inrapportera genomförd utbildning för 

zonordförande och klubbtjänstemän i Learn. 
• Senast vid slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt at stödja Lions Clubs Interna�onal 

Founda�on (LCIF) i dess insatser at uppnå sit insamlingsmål. 
o Vårt team kommer säkerställa at individuellt deltagande i vårt distrikt ökar med ____ % och at 

klubbarnas deltagande i vårt distrikt ökar med ____ %.  
o Vårt team kommer säkerställa at ____ klubbar i vårt distrikt uppnår 100 % deltagande. 
o Jag kommer arbeta för at �lldelas LCIF-ordförandens medalj på nivå ____.  
o Jag kommer göra en personlig dona�on på USD ____ �ll LCIF och jag kommer fråga ___ 

medlemmar i mit distriktsråd at göra en personlig dona�on �ll LCIF. 
 

2. Vilka bör �llhandahålla stöd när distriktets mål 2022-2023 sammanställs? 

1VDG/DG Elect bör samarbeta med 2VDG, distriktets GMT-, GST- och GLT-koordinatorer samt LCIF-koordinatorn 
at sammanställa distriktets mål och handlingsplaner. Innan du skickar mål och handlingsplaner bör du gå igenom 
dem med mul�peldistriktets ledare och GAT områdesledare, för at få yterligare stöd.  

3. Var kan jag finna underlag som stödjer mit distrikt vid sammanställning av mål och 
handlingsplaner? 

Arbetsboken vid namn Distriktets strategiska plan hänvisar distriktets team �ll pla�ormar såsom Insights, LCI 
real�dsrapporter och verktygslådan om medlemsrapporter där användarna kan finna data om hjälpinsatser, 
medlemskap, ledarskap och LCIF, vilka stödjer distriktets mål 2022-2023. Denna resurs kommer finnas �llgänglig på 
webbsidan om distriktets mål 2022-2023 i början av november. 

 

 



 
 

2 
 

DISTRIKTETS MÅL - FRÅGOR OCH SVAR 

4. När kan jag skicka in distriktets mål? 

Länken �ll at skicka in distriktets mål 2022-2023 öppnas den 27 januari 2022. När den finns �llgänglig samarbetar 
du med distriktets team, för at gå igenom och sammanställa alla nödvändiga handlingar innan du skickar in 
distriktets mål 2022-2023. 

5. Vart skickar jag in distriktets mål? 

På webbsidan om distriktets mål 2022-2023 finns en länk där du skickar in dina mål.  

6. Vilken webbläsare bör jag använda när jag skickar in distriktets mål? 

Använd Chrome eller Firefox, men använd inte Internet Explorer, e�ersom den inte är kompa�bel med 
pla�ormen om distriktets mål. 

7. Hur överensstämmer den globala medlemsfokuseringen med distriktets mål 2022-
2023? 

Det fastställda målet om medlemsutveckling fokuserar på tre vik�ga data: Nya medlemmar, nya klubbar och at 
behålla medlemmar. 

Första vice distriktsguvernörer/DG Elect kommer at slu�öra distriktets medlemsmål, genom at använda den 
globala medlemsfokuseringen. 

Under denna process kan distriktet, �llsammans med regioner och zoner, genomföra en strategisk analys av behov 
i distriktet, säta upp realis�ska medlemsmål och skapa en plan för at säkerställa et framgångsrikt år. 

De mål och de handlingsplaner som har tagits fram inom den globala medlemsfokuseringen ska skickas in via 
pla�ormen om distriktets mål så snart den finns �llgänglig. 

Trots at den globala medlemsfokuseringen är fokuserad på medlemsutveckling kan grunderna i fokuseringen även 
användas för at stödja de tre övriga områdena i distriktets mål: Ledarutveckling, hjälpinsatser och stöd �ll LCIF. 

8. Vårt distrikt genomför utbildning för klubbtjänstemän och/eller zonordförande innan 
verksamhetsåret inleds. Vilken är processen kring distriktets mål för ledarutveckling? 

Vid sammanställning av distriktsspecifika mål bör 1VDG/DG Elect ange om utbildning för inkommande 
klubbtjänstemän 2022-2023 kommer genomföras före den 1 juli 2022 samt ange sista datum när GLT kommer 
inrapportera utbildningar i Learn. De kan även ange at utbildning för inkommande tjänstemän 2023-2024 (vilka de 
kommer at ansvara för under sit år som DG) kommer genomföras i juni 2023. 

9. Jag har inte kvar mejlet med länken där jag kan se/ändra mina inskickade mål. Hur kan 
jag gå in och ändra mina mål? 

Om du inte har kvar dit bekrä�elsemejl måste du kontakta det globala arbetsteamet avdelning via e-post 
GAT@lionsclubs.org eller via telefon 630-203-3815, för at et nyt mejl ska kunna skickas. 

10. Hur kan jag se/skriva ut mina mål? 

Med början i maj mars du se/skriva ut dina inskickade mål på webbsidan om distriktets mål 2022-2023. Om du vill 
se dina mål �digare kan du använda länken i bekrä�elsemejlet, för at få �llgång �ll målen direkt på webbplatsen.   

**Vänligen notera at dina mål kommer visas på bilden Visa/Skriv ut 24 �mmar e�er det at du har skickat in 
dem** 

mailto:GAT@lionsclubs.org
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11. När måste distriktets mål vara inskickade? 

Målen måste vara inskickade senast den 30 maj 2022. 

12.  Vilket är sista datum at ändra distriktets mål e�er det at de har skickats in? 

Sista dag at göra ändringar av distriktets inskickade mål och handlingsplaner är den 31 december 2022.  

13. Vilken roll har mul�peldistriktets team? 

För at främja regionalisering har mul�peldistrikten möjlighet at skapa smarta mål (specifika, mätbara, angripbara, 
realis�ska och �dsbundna) för Lions verksamhetsår 2022-2023, vilka återspeglar behoven i dit område. Kontakta 
mul�peldistriktets team, för at verifiera om smarta mål kommer at skapas. 

14.  Vem kan jag kontakta med frågor om at fastställa eller skicka in distriktets mål? 

Kontakta det globala arbetsteamets avdelning via e-post GAT@lionsclubs.org. 

15.  Om webbsidan Distriktets mål är på et annat språk än dit eget väljer du det språk du 
föredrar i rullisten i det övre högra hörnet på inloggningssidan. 
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