
Posten Leo-Lion kontaktperson i styrelsen är en spännande möjlighet för Leo-Lions att vara en del av Lions Clubs 
Internationals styrelse. 

Varje verksamhetsår utser den nyvalda internationella presidenter två Leo-Lions som kontaktpersoner i den internationella 
styrelsen. Av den anledningen fattas beslut gällande dessa två poster i juli månad.

LEO-LION KONTAKTPERSON I STYRELSEN (ADJUNGERAD)

Som adjungerad styrelsemedlem kommer Leo-Lion kontaktperson i styrelsen att utses av Lions Clubs Internationals president. 
Denna roll kräver att kontaktpersonen är förespråkare, rådgivare och ambassadör samtidigt. Kontaktpersonen har regelbunden 
kontakt med styrelsemedlemmar, huvudkontorets personal samt Lions och Leos i hela världen. Kontaktpersonen innehar 
sin post i ett år, är icke röstberättigad i den internationella styrelsen samt är en resurs till styrelsen och representerar unga 
människor globalt. Kontaktpersonen engagerar avsevärd tid i denna roll och reser ofta under längre perioder under året. En 
Leo-Lion skall följa en rotation för konstitutionella områden, vilken säkerställer att alla konstitutionella områden representeras 
under en period på 8 år. Den andra Leo-Lion som är kontaktperson kan representera något av de andra konstitutionella 
områdena. 

KVALIFIKATIONER

För att kvalificera till denna roll måste alla kandidater uppfylla följande kriterier:

 � Kandidater skall vara nuvarande Leo-Lions som har fullgjort sina skyldigheter i en aktiv lionklubb. 

 � Varje kontaktperson måste vara i åldern 18-35 år. 

 � Kandidater måste ha minst fem års erfarenhet som Leo, Leo-Lion eller en kombination därav.

 � Kandidater måste tidigare ha innehaft posten som klubbpresident eller högre.

HUVUDSAKLIGT ANSVAR

 1. Vara en resurs till Lions Clubs Internationals styrelse och delta i styrelsemöten.

 2.  Informera om och skapa förståelse kring möjligheter för unga människor att engagera sig i Lions Clubs International/
LCIF.

 3. Samarbeta med leoklubbprogrammets rådgivande kommitté och ledare i det globala arbetsteamet (GAT).

 4. Via virtuella möten samarbeta med personalen vid avdelningen Unga Lions och Leos.

 5. Delta i planering och samordning av evenemang för unga människor vid den internationella kongressen. 

 6. Kommunicera med medlemmar, tala vid evenemang och delta i webbseminarier efter behov.

 7.  Delta i regelbundna telefonkonferenser samt personliga möten med tilldelade styrelsekommittéer och 
styrelsemedlemmar.

 8.  Delta aktivt i fasta kommittéer i Lions internationella styrelse, för att tillhandahålla perspektiv från ungdomar/unga 
medlemmar. 

 9.  Resa till styrelsemöten, Lions forum och Leos forum för att skapa kontakt med medlemmar, representera Lions Clubs 

International samt vara en röst för unga Lions och Leos. 

Leo-Lion kontaktperson i den internationella styrelsen

LEO-LION

De som är intresserade av denna roll uppmuntras överväga den tid som krävs för denna post 
och läsa igenom styrelsens policy, kapitel 3 H. för mer information. Om du har frågor skickar 
du dem via e-post till membership@lionsclubs.org.
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