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Stödjande handlingar för distriktets framgångar 

Verksamhetsåret 2022-2023 

Gruppledare 

Vara mentor för, vägleda och utbilda 
gruppmedlemmar i relevanta ledarfärdigheter.  

Kommunicera och följa upp med grupp-
medlemmar om relevanta ämnen och 
slutförande av uppgifter.  

Vara värd för gruppseminarier, bjuda in 
gruppbaserade GAT områdesledare till 
webbseminariet ”Välkomstmöte”. 

 

 

Delta i utbildning under ledning av GAT i ditt 
område, för att förstå fokuseringen. 

Hänvisa 1VDG/DG Elect till utsedd GAT-
ledare för frågor. 

Tillhandahålla återkoppling om framgångar 
och utmaningar till verkställande tjänstemän, 
vid behov. 

 

 

Stödja utbildning som handlar om smarta mål 
och handlingsplaner. 

Förstå relationen mellan distriktets mål och 
den globala medlemsfokuseringen. 

Hänvisa 1VDG/DG Elect till utsedd GAT-
ledare för frågor. 

 

GAT-ledare 
Bekanta dig med översikt över utbildnings-
program för 1VDG/DG Elect. 

Samordna multipeldistriktets utbildning för 
1VDG/DG Elect (MD GLT). 

Hänvisa 1VDG/DG Elect till utsedd gruppledare 
för frågor. 

 

Följa upp, stödja och/eller genomföra utbildning 
för 1VDG/DG Elect och bjuda in regionala 
gruppledare att delta.  

Stödja och delta i distriktets utbildning. 

Säkerställa att kommunikation upprätthålls, 
resurser är anpassade till regionen och att 
lanseringen implementeras på ett framgångsrikt 
sätt.  

Tillhandahålla återkoppling om framgångar och 
utmaningar till verkställande tjänstemän, GAT-
ordförande och GAT-personal. 

 

Förstå relationen mellan distriktets mål och den 
globala medlemsfokuseringen. 

Uppmuntra, stödja och följa upp samman-
ställning och insändande av smarta mål och 
handlingsplaner.  

Följa ditt områdes framsteg att uppnå fastlagda 
mål och handlingsplaner. 

 

1VDG/DG Elect 
Slutföra uppgifter. 

Delta i gruppledarens seminarier.  

Läsa och besvara, i förekommande fall, all 
mottagen kommunikation. 

Delta i och vara aktiv vid seminarium för 
1VDG/DG Elect. 

 

 

Delta i utbildning under ledning av GAT om att 
lära sig och implementera fokuseringen.  

Följa upp, stödja och/eller genomföra distriktets 
utbildning. 

Bjuda in GAT-ledare att delta i distriktets 
utbildning. 

Tillhandahålla återkoppling om framgångar och 
utmaningar till GAT-ledare. 

 

Samarbeta med nuvarande och framtida team i 
distriktet för att: 

Analysera och utvärdera distriktets behov. 

Gå igenom handlingsplaner och tillhörande 
material. 

Se till att mål för Global medlemsfokusering 
ligger i linje med distriktets medlemsmål. 

Sammanställa och skicka in distriktets mål 
och handlingsplaner. 

 

 

 

Distriktets team 

Skapa en kommunikationskalender och 
hjälpa till med genomförande av 
webbseminarier. 

Stödja implementering av den globala 
medlemsfokuseringen. 

Följa upp framgångar och motivera 
medlemmar. 

Tillhandahålla återkoppling om framgångar 
och utmaningar till 1VDG/DG Elect. 

 

Stödja 1VDG/DG Elect under sitt år av 
utbildning. 

 

Samarbeta med 1VDG/DG Elect samt 
nuvarande/framtida team i distriktet för att: 

Analysera och utvärdera distriktets behov. 

Gå igenom handlingsplaner och till-
hörande material. 

Se till att mål för Global medlems-
fokusering ligger i linje med distriktets 
medlemsmål. 

Sammanställa distriktets mål och 
handlingsplaner och skicka in dem. 

 

 

 


