
Varför inrapportera hjälpinsatser 
Genom att dela information om vår påverkan kan Lions och Leos 
informera, inspirera och utöka vårt globala arv av hjälpinsatser. 

WHY REPORT SERVICE.SW 

Stärka våra berättelser 
Detaljer ger kraft i berättelserna. Att säga att ni delade ut 
mat till 87 familjer är mer kraftfullt än säga att ni samlade 
in mat. Att säga att din klubb bidrog med 1 265 
arbetstimmar förra året är mer kraftfullt än att säga att 
klubben hjälper till i samhället. När din klubb 
inrapporterar hjälpinsatser samlar ni de detaljer som 
behövs, för att kunna informera om klubbens påverkan.  

Foto: Lion Othmar Fetz, 
The LEO Book 

Underbyggda beslut 
Dokumenterade resultat i klubben visar vad som 
fungerar och vad som inte fungerar. Exempel: Tänk om 
klubbens diabetesprogram får alltfler deltagare, men att 
klubbens årliga insamling minskar? Att se tillbaka på 
tidigare rapporter hjälper din klubb att fatta bättre beslut, 
till exempel att välja rätt aktiviteter och att sätta upp 
realistiska mål. 

Inspirera hjälpinsatser 
Klubbens inrapporterade hjälpinsatser kan ses av 
klubbarna i distriktet och runtom i världen. Det betyder 
att klubbens kreativitet och påverkan kan inspirera Lions 
och Leos att ta sig an nya frågor och att genomföra 
hjälpinsatser på nya sätt. Rapporterna hjälper även 
Lions Clubs Internationals personal att identifiera bästa 
arbetssätt och att dela information globalt.  
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Utöka partnerskap 
Att samarbeta med andra organisationer är ett bra sätt 
att öka synlighet, omfattning och kvalitet på era 
serviceprojekt. Vid kontakt med potentiella partner är 
rapporter över klubbens hjälpinsatser konkreta bevis på 
klubbens effektivitet och hjälper till att övertyga andra 
organisationer om att samarbeta med er. 

Informera ledare 
En hög nivå av inrapportering av hjälpinsatser är ett 
tecken på aktiva klubbar, zoner och distrikt. Kunskaper 
om klubbens tidigare hjälpinsatser ger värdefull 
information till nuvarande och framtida klubbtjänstemän. 
Dessutom kan ledare i zoner, distrikt och i det globala 
arbetsteamet stödja er klubb på bästa sätt när de förstår 
hur klubbarna i området hjälper till i samhället.   

Foto: Lion Othmar Fetz,  
The LEO Book 

Var stolt 
Data om hjälpinsatser ger oss möjlighet att 
kommunicera ut hur Vi hjälper runtom i världen. 
Exempel: Under 2021 hjälpte Lions och Leos mer än 
350 miljoner människor! Vi kan vara stolta över alla 
dessa insatser tack vare de ledare som inrapporterade 
mer än 1 miljon hjälpinsatser. Tack vare inrapportering 
av hjälpinsatser kan er klubb vara en del i denna stolthet 
och kan vara kvalificerad till utmärkelser.  

  

Vill du lära dig mer? 
Besök lionsclubs.org/sv/service-reporting 
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