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GLOBALT ARBETSTEAM 
 

Distriktskoordinator för globalt medlemsteam (GMT) 
 
Ämbetsperiod 
 

Ett år. Utses av distriktet (i enlighet med stadgar och arbetsordning för distrikt) till 
medlem i distriktsrådet. Får inneha posten under flera perioder.  
 

Översikt över 
uppdraget 
 

Som GMT distriktskoordinator har dina insatser en direkt betydelse för det globala 
arbetsteamets framgångar. Du är den drivande kraft som säkerställer att ditt distrikt 
är starkt, stabilt och fokuserat på att öka antalet medlemmar.  Du vet var lösningarna 
finns och kan övervinna hinder.  Du är kontakten mellan klubbar och 
multipeldistriktets koordinatorer, för att säkerställa att distriktets och klubbarnas unika 
behov tillgodoses.  
 

Insatser för 
framgång 
 

• Samarbetar med GLT, GET och GST distriktskoordinatorer och det globala 
arbetsteamets ordförande i distriktet (distriktsguvernören) för att främja 
initiativ som fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade 
humanitära hjälpinsatser. 

• Tar fram och genomför en årlig plan för medlemsutveckling i distriktet. 
• Samarbetar med region- och zonordförande samt klubbens 

medlemsordförande för att finna samhällen utan en klubb eller samhällen där 
fler klubbar kan startas (detta om inte posten som GET koordinator blivit 
tillsatt).  

• Motiverar klubbar att bjuda in nya medlemmar, inspirerar till positiva 
medlemsupplevelser samt säkerställer att klubbarna känner till de 
medlemsprogram och resurser som finns tillgängliga. 

• Följer upp klubbarnas medlemsrapporter. Visar erkänsla för klubbar som ökar 
antalet medlemmar och stödjer klubbar som förlorar medlemmar.   

• Samarbetar med klubbar som riskerar att stängas av, genom att säkerställa 
att betalningar skickas in i tid. 

• Inkluderar olika samhällsgrupper i det globala arbetsteamets initiativ.  
• Följer snabbt upp intresseanmälningar från potentiella medlemmar, vilka har 

skickats från GMT-koordinatorn i multipeldistriktet eller LCI, och 
tillhandahåller en statusrapport gällande medlemskap. 

• Uppfyller kraven och skickar in ansökan om att erhålla finansiella medel till 
distriktets medlemsaktiviteter från LCI (detta i samarbete med distriktets 
GAT).   

• Bekräftar att nya medlemmar får delta i ett effektivt informationsmöte på 
klubbnivå i samarbete med distriktets GLT-koordinator. 

• Tillhandahåller strategier att behålla medlemmarna till klubbarna i samarbete 
med GLT- och GST-koordinatorer i distriktet.  

 
Mäta framgångar 
 

Vid slutet av varje verksamhetsår, ökar antalet medlemmar genom att: 
• Uppnå distriktets medlemsmål. 
• Reducera medlemsminskningen med minst 5 %. 
• Öka antalet kvinnliga medlemmar.  
• Säkerställa att potentiella medlemmar som skickat in intresseanmälningar 

kontaktas inom rimlig tid och får information om Lions. 
• Nya medlemmar deltar i ett informationsmöte.  
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Rekommenderade 
kvalifikationer 
 

• Har passion för Lions och ett engagemang för organisationens framtid.  
• Föregår med gott exempel, står aktivt fadder för nya medlemmar och/eller 

deltar i bildandet av nya klubbar. 
• Kan använda teknik (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s webbplats, 

sociala medier). 
 

Inrapportering  
 

• GMT koordinatorer för distrikt rapporterar till GMT koordinatorer för 
multipeldistrikt (eller GAT områdesledare om tillämpligt).  

• GLT, GET, GMT och GST koordinatorer för distrikt rapporterar till det globala 
arbetsteamets ordförande i distriktet (distriktsguvernören). 

• Klubbens medlemsordförande (GMT i klubben) rapporterar till GMT 
distriktskoordinator. 

 


