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Initiativet Nya röster främjar jämlikhet och mångfald samt önskar öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade 

grupper i vår organisation. Det består av lionmedlemmar och leomedlemmar som strävar efter utmärkta insatser inom ett av 

följande fyra områden: Hjälpinsatser, medlemskap, ledarskap och marknadsföring. 

 

VISA ERKÄNSLA FÖR NYA RÖSTER I DITT OMRÅDE 

Efter det att du har nominerat Nya röster inom varje kategori är erkänsla till dem som har nominerats ett utmärkt sätt att 

inspirera övriga medlemmar i distriktet. Inspirerade medlemmar kommer sannolikt att delta i fler hjälpinsatser, rekrytera fler 

medlemmar, vara bättre ledare och sprida budskapet om Lions Clubs International. Informera om Nya röster på distriktets 

hemsida och sociala medier samt i klubbens eller distriktets nyhetsbrev. Dela med dig av deras berättelser om klubbmöten, 

serviceprojekt och insamlingsevenemang. Bifogat finner du fyra certifikat att överlämna till dina nominerade, vilka utvalts 

baserat på kriterierna i varje nomineringskategori nedan. Med början i juli kan distriktsguvernörer skicka in sina nomineringar 

samt deras berättelser till LCI via formuläret för insamling av berättelser, för att kunna dokumentera och dela. För att komma 

till formuläret besöker du Lions Clubs Internationals webbplats och söker efter Nya röster. 

 

När du nominerar en person i ditt distrikt till Nya röster bör du tänka på följande kriterier i varje nomineringskategori. 

 

1. Hjälpinsatser: Nominerad till Nya röster i kategorin Hjälpinsatser deltar regelbundet i serviceprojekt och utför 

hjälpinsatser som når ut till olika grupper av människor. Nominera en medlem i ditt distrikt som har deltagit i viktiga 

serviceprojekt och har uppvisat utmärkta insatser inom detta område. 

 

2. Medlemskap: Nominerad till Nya röster i kategorin Medlemskap arbetar för att rekrytera och behålla nya 

medlemmar samt välkomnar mångfald i Lions familj. Nominera en medlem i ditt distrikt vars arbete avseende 

rekrytering och att behålla medlemmar har uppvisat utmärkta insatser inom detta område. 

 

3. Ledarskap: Nominerad till Nya röster i kategorin Ledarskap är ledare med inflytande som strävar efter att vara 

inkluderande. Nominera en medlem i ditt distrikt som har uppvisat utmärkta insatser i sitt ledarskap, till exempel att 

leda möten samt att organisera projekt och team. 

 

4. Marknadsföring: Nominerad till Nya röster i kategorin Marknadsföring arbetar för att sprida Lions budskap till alla 

hörn av världen. Nominera en medlem i ditt distrikt som använder marknadsföringskanaler såsom sociala medier, 

tryckta nyhetsbrev, e-post etc. för att marknadsföra sin klubb på ett utmärkt sätt. 

 

FRÄMJA NYA RÖSTER PÅ INTERNATIONELL NIVÅ 

Utvalda nya röster kan komma att visas upp i LCI:s program och delta i globala webbseminarier så att de kan dela sin 

berättelse och inspirera andra att visa upp sina insatser. 

 

Frågor om detta initiativ kan skickas via e-post till newvoices@lionsclubs.org. 

https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/117595563
mailto:newvoices@lionsclubs.org

