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GLOBALT ARBETSTEAM 
 
Konstitutionell områdesledare 
 
Uppdragsperiod 
 

Årlig utnämning med möjlighet till återutnämning.  
 

Översikt över 
uppdraget 
 

Som GAT konstitutionell områdesledare kommer du att främja det globala arbets-
teamets initiativ, med fokus på att hjälpa distrikt uppnå sina mål. Du har god förståelse 
för initiativ, framgångar och utmaningar i ditt konstitutionella område. Att kommunicera 
med dina ledare, lyssna på dina ledare och förstå områdesspecifika behov kommer 
att vara nyckeln till framgång. Du kommer att känna dig stolt över att dina insatser 
utrustar Lions medlemmar med den kunskap och de färdigheter som krävs för att bli 
framgångsrika ledare. 
 

Insatser för 
framgång 
 

• Utvecklar planer om insatser och engagemang på fältet, för att stödja att 
distrikten når målen. Skickar in planer till LCI i början av verksamhetsåret. 
Genomför planer och följer upp mål gentemot målen i det konstitutionella 
området. 

• Följer upp framsteg mot målen varje kvartal, följer upp resultat och söker 
återkoppling från områdesledare gällande strategier för att uppnå målen. 

• Understryker betydelsen av att göra insatser för att uppnå distriktens mål. 
• Stödjer LCI:s divisioner, genom att tillhandahålla information till/från fältet för 

att hjälpa till att stödja utveckling/lansering av effektiva initiativ och resurser. 
• Finner potentiella och nya ledare som vill engagera sig i hjälpinsatser, 

medlemskap och/eller ledarutveckling.  
• Samarbetar med sitt team för att genomföra relevanta seminarier, evenemang 

och projekt vid lokala ledarskapsforum och andra lokala möten. 
• Skickar in tre framstegsrapporter till ordföranden, vilka vidarebefordras till den 

internationella styrelsen. Deltar i samtal med ordföranden efter behov. 
• Delar med sig av framgångar, möjligheter och behov till det globala arbets-

teamets ordförande samt LCI:s personal.  
 

Mäta framgång 
 

• Den tilldelade regionen har visat mätbar tillväxt i det konstitutionella området 
under föregående verksamhetsår inom områdena ledarskap, medlemskap och 
hjälpinsatser. 

Rekommenderade 
kvalifikationer 
 

• Har passion för Lions, främjar Lions Clubs Internationals strategiska plan på 
ett effektivt sätt och har ett engagemang för organisationens framtid.  

• Föregår med gott exempel samt är en aktiv medlem i klubben och distriktet. 
• Kan använda dagens teknologi (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s 

webbplats, sociala medier). 
• Har deltagit som deltagare eller instruktör vid Lions avancerade ledar-

skapsinstitut eller Lions utvecklingsinstitut för instruktörer eller vid annat 
professionellt ledarskapsprogram.  

 
Rapporter 
 

• GAT konstitutionella områdesledare rapporterar GAT:s ordförande. 
• GAT områdesledare rapporterar till GAT konstitutionell områdesledare.  

 
 


