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Fadder för en ny klubb 

 
Inspirerade och passionerade medlemmar möjliggör den globala uppgiften för Lions Clubs International. 
Nöjda medlemmar, med stöd av starka ledare, har allra störst påverkan på lokala samhällen. När din klubb 
är fadder för en ny klubb använder ni kunskap och erfarenhet för att hjälpa nya medlemmar att upptäcka 
Lions enastående arbete och nå sin fulla potential. Så hur fungerar processen? Det finns viktiga roller och 
viktigt ansvar och denna vägledning kommer hjälpa dig förstå vad som förväntas. 

 

Klubbinformation 
Alla klubbar som har fullgjort sina skyldigheter kan vara fadder för en lionklubb i sitt distrikt. Den första 
fadderklubben måste vara belägen i den nya klubbens distrikt. Den andra fadderklubben kan komma från 
ett annat distrikt. Använd checklistan nedan för att vägleda er genom de steg som krävs för att vara fader 
för en ny klubb. 

 

Fadderklubbens ansvar: 
o Stödja Guiding Lions 
o Kontrollera att alla som ansöker om att bli 

chartermedlemmar uppfyller kraven 
o Genomföra ett detaljerat informationsmöte 
o Se till att den nya klubben blir informerad om 

Lions Clubs International 
o Hjälpa till med charterfesten 
o Uppmuntra till deltagande i distriktet 

o Uppmuntra till gemensamma evenemang 
bland klubbar 

o Hjälpa till att utveckla en plan för behålla och 
öka antal medlemmar 

o Hjälpa till att sammanställa klubbens 
dagordning 

o Stödja klubbens aktiviteter 
o Hjälpa klubben efter behov 
o Tillhandahålla vägledning utan att lägga sig i

Stöd från fadderklubben 
Efter det att den nya klubben har erhållit sitt charterbrev bör fadderklubben fortsätta tillhandahålla stöd efter 
behov: 

• Fadderklubbens tjänstemän besöker ofta den nya klubben vid dess möten, hjälper till vid aktiviteter och 
sammanträffar med den nya klubbens tjänstemän, för att bekanta dem med Lions policy och rutiner.  

• Vissa fadderklubbar genomför ett eller ett par möten tillsammans med den nya klubben till dess att den 
nya klubben känner sig trygg i att leda sina egna möten. 

• Framgångsrika fadderklubbar fortsätter ge stöd genom personliga kontakter samt ger tips och råd efter 
behov. Dessa fadderklubbar vet även när det är lämpligt att ta ett steg tillbaka och låta den nya klubben 
stå på egna ben. 

 

Smidig övergång 
Målet är att skapa en stark och oberoende lionklubb. Efter det att den nya klubbens tjänstemän har valts 
bör fadderklubben, Guiding Lions och klubbens mentorer låta klubben genomföra sina egna möten och 
aktiviteter samt delegera ansvar och uppgifter till medlemmarna för att göra dem mer involverade. 
Emellertid är det viktigt att de nya tjänstemännen inte blir överväldigade, så bedöm deras förmåga att leda 
samt erbjud stöd och vägledning endast vid behov. 


