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Syfte 
Att fokusera på och främja medlemsutveckling genom att bilda nya specialklubbar med hjälp av programmets resurser. 

Rapporterar till: 
 Medlemsutvecklingskommittén 

 Internationell koordinator för specialklubbar 

 Lokala team i multipeldistrikt eller distrikt 

 Personal vid LCI:s division för medlemsutveckling 

Översikt över uppdraget 
Rollen som koordinator för specialklubbar är en möjlighet för medlemmar som önskar fokusera på medlemsutveckling 
genom att bilda nya specialklubbar, samt erhålla förmåner genom programmet när godkända planer för bildande av nya 
specialklubbar har uppfyllts. Kvalificerade medlemmar måste skicka in och erhålla ett godkännande av programmets 
ansökan innan de intar denna roll och kvalificerar för ersättning. 
 
Koordinatorn för specialklubbar kan också fungera som en lokal resurs för andra medlemmar som är intresserade av att 
lära sig mer om fördelarna med specialklubbar. 
 
Koordinatorns ansvarsområden kommer att förbli desamma från ämbetsperiod till ämbetsperiod med undantag för 
programförbättringar enligt direktiv från medlemsutvecklingskommittén, i samarbete med de verkställande 
tjänstemännen, eller för att stödja trender och behov avseende medlemsutveckling.  
  
Koordinatorn kommer att kvalificera för ersättning av programrelaterade utgifter när deras godkända utvecklingsplaner 
för specialklubbar har uppfyllts. Ersättningsyrkanden måste följa programmets och organisationens regler för ersättning. 
 
Rollen som koordinator för specialklubbar anges inte i Lions officiella protokoll, men medlemmar som på ett 
framgångsrikt sätt är verksam i denna roll uppmuntras att hänvisa till sina prestationer när de söker andra ledarposter 
inom Lions. 

Kvalifikationer 
Koordinatorer för specialklubbar ska vara respekterade lionmedlemmar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter. De ska 
vara förebilder som exemplifierar Lions etik. De ska vara passionerade i att tillhandahålla hjälpinsatser genom Lions samt 
i sitt fokus på medlemsutveckling genom nya specialklubbar med engagerade, serviceinriktade, medlemmar. 
 
Alla medlemmar med fullgjorda skyldigheter är kvalificerade till rollen som koordinator för specialklubbar, med 
undantag från sittande distriktsguvernörer och medlemmar som innehar en post som skulle kunna komma att påverka 
framgångarna med att uppnå godkända utvecklingsplaner för specialklubbar. 
 
Alla koordinatorer för specialklubbar får sin roll genom en ansökningsprocess. Det rekommenderas att kurserna** 

Information om att bilda nya klubbar och Chartra en ny klubb i MyLCI genomförs, eller att man kan uppvisa liknande 

kunskap.  Namnteckningar från distriktsguvernören och distriktets GMT-koordinator krävs för alla planerade nya 

klubbar. Utvecklingsplanen som inkluderas i ansökan för rollen som koordinator för specialklubbar måste vara 

fullständig. Ansökan ska skickas till LCI:s personal vid divisionen för medlemsutveckling för granskning och godkännande 

innan bildandet av nya klubbar. 
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Uppdragsperiod 
Uppdragsperioden för koordinatorer för specialklubbar kommer att inledas det datum ansökan godkänns. Fullständiga 
ansökningar med erforderliga namnteckningar kommer att granskas av personalen vid LCI:s division för 
medlemsutveckling varpå ett meddelande om godkännande kommer att skickas till sökanden via e-post. Alla 
koordinatorer måste ange en personlig e-postadress. 
 
Koordinatorn kan inneha sin roll tills dess att deras utvecklingsplan är uppfylld eller till slutet av verksamhetsåret under 
vilket deras ansökan var godkänd, vilkendera inträffar först. Medlemmar som fungerar som koordinatorer för 
specialklubbar kan fråntas sin roll enligt beslut av den internationella presidenten och/eller internationella tjänstemän. 
 
Ansökningar kommer att acceptera av LCI enligt följande: 

 1 juli - 31 december av innevarande verksamhetsår (kvartal 1 och 2) 

 1 januari - 30 maj beroende på programmets tillgängliga finansiella medel 

Ansvarsområden och aktiviteter 
När LCI meddelar att ansökan har godkänts kommer koordinatorn för specialklubbar, tillsammans med distriktets och 
lokala ledare, att: 

 Samarbeta med de potentiella medlemmar som angavs i deras utvecklingsplanen för att finna: 
o En unik, gemensam, egenskap hos individerna, och/eller 
o Ett speciellt hjälpområde som de potentiella medlemmarna brinner för 

 Upplysa de blivande medlemmarna om: 
o Lions uppgift och vision 
o Hur Lions påverkar lokalt, globalt och genom LCIF:s initiativ 
o Innehåll och fördelar med ett medlemskap i Lions 

 Fungera som kontaktperson mellan de potentiella medlemmarna och distriktet samt, vid behov, hjälpa till i 
processen att skicka in en ansökan om ny klubb 

 Stödja den nya specialklubben och dess medlemmar i frågor såsom informationsmöte, serviceaktiviteter och 
klubbens verksamhet 

 Främja bildandet av klubbar genom programmet för specialklubbar bland Lions medlemmar och berätta om bästa 
arbetssätt 

Ersättning av utgifter  
När ansökan för en koordinator för specialklubbar har godkänts och utvecklingsplanen har uppfyllts kan koordinatorn 
ansöka om ersättning för godkända programrelaterade utgifter, förutsatt att insatserna i utvecklingsplanen resulterar i: 
 
För koordinatorer som bildar nya specialklubbar inom ett konstitutionellt område, där tillväxten av nya specialklubbar är 
mindre än 100 nya specialklubbar i genomsnitt per år: 

 2 nya specialklubbar med 40+ nya chartermedlemmar 

 Ersättning för kvalificerade utgifter inom programmet för specialklubbar inte kommer att överstiga USD 1 000  
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För koordinatorer som bildar nya specialklubbar inom ett konstitutionellt område: 

 3+ nya specialklubbar och 100+ nya chartermedlemmar 

 Ersättning för kvalificerade utgifter inom programmet för specialklubbar inte kommer att överstiga USD 2 000 

 
Klubbnamn och klubbnummer måste inkluderas när ersättningsyrkande skickas in, för att säkerställa korrekt 
uppföljning av de nya specialklubbarna. 

 Kopior av kvitton måste skickas in tillsammans med utgiftsräkning 
o Ersättning kan endast omfatta, resor, boende, måltider, möteskostnader och särskild marknadsföringsinsats. 

Läs mer i ersättningspolicyn 

 Ersättningsyrkanden ska skickas in till LCI inom 60 dagar efter charterdatum, för den sista klubben som uppfyller 
kraven för planen om programmet om specialklubbar samt ersättning, och senast den 15 juli efterföljande 
verksamhetsår. 
 

Ansvar och rapportering  
 Koordinatorer för specialklubbar är en grupp lionmedlemmar som ansvarar för sin undertecknade ansökan.  

 Koordinatorer kan komma tillfrågas att svara på frågeformulär och enkäter gällande prestationer och utmaningar i 
sin roll som koordinator för specialklubbar. 

 Medlemmar som är koordinatorer för specialklubbar kan komma att fråntas sin roll enligt beslut av den 
internationella presidenten och/eller internationella tjänstemän. 

 Alla medlemmar med fullgjorda skyldigheter är kvalificerade till rollen som koordinator för specialklubbar, med 
undantag från sittande distriktsguvernörer och medlemmar som innehar en post som skulle kunna komma att 
påverka framgångarna med att uppnå godkända utvecklingsplaner för specialklubbar. 

 Koordinatorer som inte uppfyller sina godkända utvecklingsplaner uppmuntras fortfarande att inrapportera alla nya 
specialklubbar som de har lyckats organisera till LCI via följande e-postadress: specialtyclubs@lionsclubs.org. De nya 
klubbarna kommer att registreras i koordinatorns medlemsregister. Distriktet kommer att kontaktas för att bekräfta 
resultaten. 

 
 
 
*Mer information finns i ansökan för koordinator för specialklubbar samt i LCI:s ersättningsregler. 

**Besök LCI:s webbplats, och klicka på Logga in > Learn 
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