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Frågor och svar  
Learn rapportdata 
Länk till teknisk support på webbplatsen 

 

   Vilka data är inkluderade i rapporterna i Learn? 

  Rapporterna i Learn kommer tillhandahålla detaljer om 

genomförda kurser i Lions utbildningscenter, deltagande i Lions 

Clubs Internationals ledarskapsinstitut och lokal utbildning som har 

inrapporterats av GLT-koordinator i multipeldistrikt och distrikt. 

Historiska data från det gamla Lions utbildningscenter kommer också 

att finnas. Notera: Historiska utbildningsdata i rapporterna i Learn 

begränsas till vad som tidigare har inrapporterats till LCI av 

multipeldistrikt och distrikt samt vad som har sparats i LCI:s 

utbildningsregister. 

 

   Hur får jag tillgång till rapportdata i Learn? 

   Använd ditt Lion Account för att komma till Learn. Klicka på 

Rapporter för att se och ladda ner utbildningsdata. 

1. Logga in på ditt Lion Account 

F 

F 

S 

S 

https://lionshelp.zendesk.com/hc/sv-us/categories/360002949274
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
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a. Om du inte har ett Lion Account måste du registrera 

dig. 

2. När du har kommit till medlemsportalen klickar du på ikonen 

Learn:  

 
 
 
 

3. Du är nu inne på Learn: 

 

4. Välj den rapport du önskar i rullisten. Tillgängliga rapporter 

baserat på din titel kommer visas i rullisten.  

 

https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https://myapps.lionsclubs.org/signin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/Home/Check?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&amp;redirect_uri=https://myapps.lionsclubs.org/signin-oidc&amp;response_type=code%20id_token&amp;scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&amp;response_mode=form_post&amp;nonce=637200803280744584.N2RiZGVkN2EtMDU2Zi00ZWIyLWFlOWYtODE5NzU4NTVkYmQzZDc0NTk2YTQtZjUxZC00NDRmLTllZjktY2VhMjNkYzNhNzIy&amp;state=CfDJ8CvHs0PLXJ5Ku3gC_pyKF5GJMTTHTR2IvusojuaFCZ2MtIfKa8QLjhFqTFQTYLJuKfbWYDM3e7jYJqIgRdpzMCnft_1gHPL05PIOgtnu3HE5MnhGY7eN1f2DJCMxBkwuJHyWte0yFnfoN-GJnKr_Tbpescej34MqV5aYsbwD4nHhry1IyQewgn7efrf1h3kgI_GmXavg7kyuUF1R0rzSiOeTbSn2md33lw3OuBfHNg5e8_N9m1wwY74zSU2beTCv1wrPCZeu2kGzYwVdBDUaL_VtKVcpjLTfO-f48QSE9Ld8rijb2aViH5RRQkYFmtaQKpqxY5YPSvJG2S5sBLhMrNvAgqW2Mql1edVifFcX-bcYW5jYJ49GfnsBWIroK4HdCr1JEgOzsvEwssflp7DT0B2TMu3H2JiLE7NKmiGY9OID&amp;x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&amp;x-client-ver=5.2.0.0
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   Vilka rapporter finns i Learn? 

Följande rapporter finns för närvarande i Learn: 

• Learn utbildningsdata – Tillhandahåller en omfattande 

lista över genomförd utbildning bland medlemmar i ditt 

område.  

• Utbildningshistorik* – Tillhandahåller en lista över 

medlemmar i ditt område som har genomfört utbildning. 

• Rapport över examinerade och certifierade* – 

Tillhandahåller en lista över de medlemmar i ditt 

område som har examinerats från Utvecklingsinstitut 

F 

S 
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för instruktörer (FDI) respektive certifierats i 

programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP). 

• Mitt utbildningsregister – Tillhandahåller en uppdaterad 

lista över medlemmens genomförda utbildning, 

antingen som deltagare eller instruktör. Genomförda 

kurser för instruktörer, såsom Utvecklingsinstitut för 

instruktörer (FDI) eller programmet Lions certifierade 

instruktörer (LCIP) redovisas också. 

*Rapporten är inte tillgänglig för alla medlemmar. 

 

Finns det en rapport i Learn som tillhandahåller en lista över 

medlemmar i ett multipeldistrikt eller ett distrikt som har deltagit i 

utbildningen Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) eller certifierats 

i programmet Lions certifierade instruktörer (LCIP)? 

Ja. Rapporten över examinerade och certifierade 

tillhandahåller en lista över de medlemmar i ditt område som 

har examinerats från Utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) 

respektive certifierats i programmet Lions certifierade 

instruktörer (LCIP). 

F 
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   Vad gör jag om information saknas i rapporten Mitt 

utbildningsregister? 

 För närvarande kan enskilda medlemmar inte uppdatera 

information i rapporten Mitt utbildningsregister. Notera: Historiska 

utbildningsdata i rapporterna i Learn begränsas till vad som tidigare 

har inrapporterats till LCI av multipeldistrikt och distrikt samt vad som 

har sparats i LCI:s utbildningsregister. Om du anser att information 

saknas i rapporten Mitt utbildningsregister skickar du e-post till 

leadershipdevelopment@lionsclubs.org. 

 

   Kan jag se rapportdata i Learn på min mobil? 

Rapporterna i Learn är inte utformade för mobila enheter, 

men du kan se data på din mobiltelefon via din webbläsare. 

På telefonen måste du ändra orientering från stående till 

liggande för att kunna se data.  

 

   Vilka har tillgång till rapporter i Learn? F 

F 

S 

F 

S 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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• GLT-koordinatorer och Lions ledare har tillgång till 

Learn utbildningsdata, utbildningshistorik samt 

rapporten över examinerade och certifierade baserat 

på deras respektive högsta titel i MyLCI.  

Tjänstemannatitlar: Guvernörsrådsordförande, 

distriktsguvernör, zonordförande och klubbpresident. 

GAT-titlar: GAT konstitutionell områdesledare, GAT 

regional områdesledare, GAT områdesledare*, GLT-

koordinator i multipeldistrikt och GLT-koordinator i 

distrikt. 

*LCI:s personal är medveten om felet gällande behörighet 

i Learn för GAT områdesledare, vilken gör att de 

endast kan se data för sitt multipeldistrikt. En lösning 

på detta har ännu inte kunnat fastställas. 

• Mitt utbildningsregister – Alla Lions och Leos med ett 

Lion Account har tillgång till sina egna rapporter i Mitt 

utbildningsregister. 
 

   Var kan jag få hjälp med rapporterna i Learn? 

S 

F 
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För frågor och hjälp använder du kontaktinformationen 

nedan: 

• Inloggning till Lion Account: 

mylionsupport@lionsclubs.org eller 630-468-7000 

• Globala arbetsteamets support: 

gat@lionsclubs.org  

• Tillgång till Learn och hjälp med data: 

Leadershipdevelopment@lionsclubs.org 

 

S 

mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
mailto:gat@lionsclubs.org
mailto:Leadershipdevelopment@lionsclubs.org

