
 
 

Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI)  

Leo-Lion stipendium 

 

 

Lions avancerade ledarskapsinstitut (ALLI) fokuserar på att bygga upp 

lionledarnas kunskaper, för att förbereda dem inför ledarposter på zonnivå, 

regionnivå och distriktsnivå. Stipendium för Leo-Lions minskar de ekonomiska 

hinder som Leo-Lions kan ställas inför när de önskar delta i utbildning där 

ersättning kan utbetalas för att täcka programrelaterade utgifter.    

ALLI Leo-Lion stipendium erbjuder ekonomiskt stöd till åtta (8) Leo-Lions, en 

medlem per konstitutionellt område (KO), att delta i Lions avancerade 

ledarskapsinstitut i deras respektive KO. För att komma ifråga måste sökande 

skicka in en stipendieansökan OCH en ansökan till ALLI.  Lär dig mer om ALLI.   

Förväntningar 

 
Mottagare av stipendium måste följa de förväntningar som finns på dem som har 

examinerats från ALLI. 

Mottagare av ALLI Leo-Lion stipendium förväntas även att hjälpa till att 

marknadsföra fördelarna med Leo Lion-programmet. Detta omfattar att skriva en 

blogg som kommer att publiceras på Lions Clubs Internationals webbplats och 

sociala medier.  

 

Det kan även begäras att de som har examinerats hjälper Leo-Lion kontaktperson i 

styrelsen med initiativ kring ledarskap, bidrar med inlägg i LinkedIn-gruppen för 

Leo-Lions samt deltar i eventuella talaruppdrag vid Lions internationella kongress. 

 

 

Leo-Lions som har examinerats från ALLI uppmuntras att finna möjligheter att 

informera om sina erfarenheter och upplevelser samt hjälpa till vid 

ledarskapsseminarier i sitt distrikt, multipeldistrikt och vid forum i det 

konstitutionella området.  

 

https://lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


 

Kandidatens kvalifikationer 

Kvalificerade kandidater till ALLI Leo-Lion stipendium är medlemmar som har 

fullgjort sina skyldigheter i en aktiv lionklubb och har på ett framgångsrikt sätt 

genomfört en inrapporterad ämbetsperiod på någon av följande ledarposter: 

 

▪ Leoklubbens president 

▪ Leodistriktets president eller multipeldistriktets president 

▪ Distriktets leoordförande eller multipeldistriktets leoordförande 

▪ Lionklubbens president  

□ Men som ännu inte har uppnått posten som första vice distriktsguvernör 

□ Lionmedlemmar som för närvarande är klubbpresidenter kommer att 

övervägas i mån av plats. 

 

Kandidaterna måste även: 

▪ Vara villiga att förbinda sig att delta varje dag under institutet. 
▪ Skicka in ansökan om Leo-Lion stipendium i enlighet med samma sista datum som för 

ansökan till Lions avancerade ledarskapsinstitut. 
▪ Skicka in ansökan till Lions avancerade ledarskapsinstitut i enlighet med 

angiven sista dag. Vänligen notera att ansökan till Lions avancerade ledarskapsinstitut 

är separat från stipendieansökan och du finner den här. 

 Stipendiets finansiering 
 

ALLI Leo-Lion stipendium är ett program som kan utbetala ersättning för utgifter. 

Mottagare kan komma att erhålla högst USD 1 375,00 för godkända utgifter som 

ådragits som ett resultat av deltagande i Lions avancerade ledarskapsinstitut. 

Godkända utgifter omfattar resor (flyg, tåg etc.), måltider under resa till och från 

institutet samt deltagaravgift i ALLI på USD 125,00. Reseutgifter ej relaterade till 

institutets datum samt personliga utgifter (tvätt, service på rummet, dricks, 

mellanmål etc.) kommer inte att ersättas.  

 

Boende under institutets tre dagar kommer tillhandahållas deltagarna utan kostnad 

samt även frukost dag ett till och med lunch dag tre.  

 

Utbetalning av ersättning för godkända utgifter kräver: 

 

▪ Deltagande i alla sessioner vid Lions avancerade ledarskapsinstitut 

▪ Insändande av utgiftsräkning i enlighet med LCI:s regler för utbetalning av 

ersättning, såsom kopior av alla kvitton (flygresa, marktransport, 

boardingkort, måltider under resdagar etc.) 

https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


▪ Skriftligt insändande av en blogg inom två veckor efter deltagande i 

institutet, vilken måste bifogas utgiftsräkningen för deltagande i ALLI Leo-

Lion stipendium 

 

 

Ansökningar 

 
1. Leo-Lions som uppfyller dessa kvalifikationer kan ansöka om ALLI Leo-

Lion stipendium. 

 

2. VIKTIGT: Sökande av stipendium MÅSTE ÄVEN SKICKA IN  

Ansökan till Lions avancerade ledarskapsinstitut separat samt skicka den 

via e-post eller fax enligt information i det konstitutionella områdets ALLI-

ansökan.  

 

Alla ansökningar till ALLI Leo-Lion stipendium kommer att granskas av 

stipendiekommittén. Godkända ansökningar kommer att vidarebefordras till 

avdelningen Ledarskapsinstitut för övervägande.  

 

Skicka e-post till membership@lionsclubs.org för ytterligare information kring 

detta.  

Möjlighet till Leo-Lion stipendium. 

 

Skicka e-post till institutes@lionsclubs.org om du har frågor om ALLI i ditt 

område. 
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