
Tillgängligt i juli 
MD-utbildning för 1VDG 
Datum fastställs av multipel-distriktets 
GLT-koordinator 
 

September - januari 
1VDG slutför utbildning på 
webbplatsen, hemuppgifter och 
webbseminarier 
 

Oktober  
Ledarskapsbedömning för 1VDG/DG 
Elect inleds 
 

November 
Broschyr om seminariets hemuppgift 
och bedömnings-resultat tillgängliga 
 
 
 
 

 
 
 
 

September 
Seminariets gruppledare kontaktar 

1VDG 

Februari - april 
1VDG/DG Elect fortsätter planera 
för framgång och arbetar vidare 

med distriktets mål 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Maj - juni 
E-utbildning och hemuppgifter för 
1VDG 
 

7 juli  
Internationellt seminarium för 1VDG/DG 

Elect (dag 4) i Boston, Massachusetts, USA 

 

 
Översikt över 

utbildningsprogram för 
1VDG/DG Elect 2022-2023 

Oktober 
Registrering till internationellt 

seminarium för 1VDG/DG Elect 
(dag 1-3) i St. Charles, Illinois, USA 

 

 

7-9 februari 
Internationellt seminarium för 
1VDG/DG Elect (dag 1-3) i St. 
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Registrering till internationellt 

seminarium för 1VDG/DG Elect (dag 4)  
i Boston, Massachusetts, USA 
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Juli 
2022 

          Juni 
2023 

 Multipeldistriktets utbildning för första vice distriktsguvernörer  

- Lokal eller virtuell utbildning i grupp genomförs mellan juli 2022 och juni 
2023 

- Datum, tider och platser beslutas och kommuniceras av multipeldistriktets 
GLT-koordinator 

- Ämnen innefattar, men är inte begränsade till: 

E-utbildning och hemuppgifter: 
 Resan i hjälpinsatser - Kurs 
 Tala inför grupp - Kurs 
 Genomgång av distriktets e-bok och andra styrande dokument 
 Genomgång av digitala produkter i Lion Account 

 

Interaktiva sessioner: 
 Distriktsguvernör - en förberedelse 
 LCIF 
 Tala inför grupp 
 Lyssna effektivt 
 Främja resurser om resan i hjälpinsatser 
 Lokala ämnen  

 

September 2022     Januari 2023 
  Seminariets gruppledare kommer kontakta första vice distriktsguvernörer i sin 

grupp med början i slutet av augusti och början av september. 

 
Gruppledarna kommer genomföra tre webbseminarier under kommande 
månader med 1VDG som en del i utbildningsprogrammet. 1VDG bör planera 
att delta i dessa webbseminarier. 
 

 September:  Välkomstmöte 

 November:  Hemuppgift om marknadsföringsprojekt 

 Januari:  Hemuppgift om marknadsföringsprojekt (fortsättning) 
och redo inför Q Center 
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September 2022     Januari 2023 
 E-utbildning och hemuppgifter på egen hand  

- 1VDG går på egen hand igenom resurserna på lionsclubs.org, webbsidan 
för distriktsguvernörer och e-bok för distrikt.  

- I början av september genomför 1VDG/DG Elect de kurser som tilldelats i 
deras utbildningsväg 2022-2023 Lions utbildningscenter. Alla tilldelade 
kurser bör genomföras i enlighet med det program som har sammanställts 
och kommunicerats ut av gruppledaren. Varje kurs tar cirka 20-40 minuter 
att genomföra, förutom informationen om den globala medlems-
fokuseringen som kan ta upp till två timmar. 

Kategori Kursens titel 
Ledarskap  Utse ditt team 

 Sätta mål  
 Delegering  
 Successionsplanering 
 Handlingsplan för att uppnå distriktets mål 
 Bli en komplett ledare - Hemuppgift före seminariet 
 Leda förändring - Hemuppgift före seminariet 

Medlemskap  En introduktion till SSMH-analys 
 Global medlemsfokusering – Information 

LCI:s policy  Arbeta tillsammans i en ömsesidigt respektfull miljö 
 

 
 Ledarskapsbedömning 

- I oktober kommer 1VDG/DG Elect att erhålla en unik länk via e-post till 
ledarskapsbedömningen Huvud, hjärta och mod. 

- Personliga resultat av bedömningen kommer finnas tillgängliga för varje 
1VDG/DG Elect i början av november. 

- Hemuppgiften och kursen vid namn Bli en komplett ledare i Lions 
utbildningscenter bör genomföras så snart 1VDG/DG Elect har laddat ner 
sina resultat av bedömningen. 
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September 2022     Januari 2023 
 Registrering till seminariet för 1VDG/DG Elect i St. Charles, Illinois, USA, börjar. 

 

 
Hemuppgift om distriktets mål (Tillgänglig i november) 

- Alla 1VDG bör sammanträffa virtuellt eller lokalt med både distriktets 
nuvarande team och distriktets inkommande team, för att bedöma 
distriktets mål, diskutera det stöd som behövs för att uppnå dem och 
börja formulera nya mål för nästa år som bygger vidare på distriktets 
nuvarande mål. 

Notera: Denna hemuppgift kommer även kunna laddas ner i utbildningsväg för 
1VDG/DG Elect 2022-2023 i Lions utbildningscenter. 
 

 

 Häfte med seminariets hemuppgifter 

- I början av november kommer 1VDG/DG Elect via mejl att erhålla en 
arbetsbok i PDF-format med hemuppgifter, vilka är direkt relaterade till de 
utbildningssessioner som är planerade till det internationella seminariet i 
St. Charles, Illinois, USA.  
 
Hemuppgifter innefattar, men är inte begränsade till: 

 Bli en komplett ledare 
 Leda ditt team 
 Leda förändring 
 Stödja medlemmarna 
 Marknadsföringsprojekt 

Notera: Detta häfte kommer även kunna laddas ner i utbildningsväg för 1VDG/DG 
Elect 2022-2023 i Lions utbildningscenter. 

 
 Registrering börjar i januari till internationellt seminarium för 1VDG/DG Elect som 

äger rum i Boston, Massachusetts, USA, i juli. 
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Februari 
 Internationellt seminarium för1VDG/DG Elect (dag 1-3) 

- Seminariet genomförs den 7-9 februari vid Q Center i St. Charles, Illinois, 
USA. Staden St. Charles är belägen cirka 65 km väster om Chicago. 

- 1VDG/DG Elect anländer den 6 februari och lämnar den 10 februari. 

- Q Center är ett konferenscenter med rum som liknar studenthem, 
matsalar, samlingsutrymmen och natursköna vyer. I ditt registrerings-
material finns mer information om Q Center. 

- Alla evenemang vid Q Center är endast för 1VDG/DG Elect.  
Partner, vuxen i sällskap och gäster får inte delta. 

- Seminariet pågår i tre dagar och innehåller följande evenemang och 
ämnen (kan ändras när som helst): 

 En rundtur på Lions internationella huvudkontor och fotografering 
med internationell första vice presidenten Dr. Patti Hill. 

 Allmänna sessioner med budskap från internationell första vice 
presidenten Dr. Patti Hill, DG Elect-seminariets ordförande Elisabeth 
Haderer, gästtalare och personal. 

 Interaktiva sessioner under ledning av gruppledare som behandlar 
ämnen såsom: 

Ledarutveckling, leda team och hantera konflikter, stödja 
behållande av medlemmar, marknadsföring, 
handlingsplaner och att leda förändring. 

 Möjligheter att mingla och lära känna medlemmar från hela 
världen, skapa kontakt med LCI/LCIF:s personal och besöka Lions 
butik på Q Center. 

  

https://qcenter.com/
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Februari  April 
 1VDG/DG Elect fortsätter planera för framgång genom att samarbeta med 

distriktets team för att skapa och färdigställa mål och handlingsplaner. 

 

Maj Juni 
 E-utbildning och hemuppgifter (fortsättning) 

- 1VDG/DG Elect går på egen hand igenom nya resurser på LCI:s/LCIF:s 
webbplats 

- 1VDG/DG Elect genomför tilldelade kurser i deras utbildningsväg 2022-
2023 i Lions utbildningscenter. Alla tilldelade utbildningar bör vara klara i 
mitten av juni. Varje avsnitt tar cirka 20-40 minuter att genomföra. 

Kategori Kursens titel 
Ledarskap  Konfliktlösning 

 

LCI:s policy  Skicka in reseräkningar 
 Kunskap om policy:  Den internationella styrelsens 

policy och styrande dokument samt var man finner 
 Vanliga frågor och svar om organisationens policy 

 
1VDG/DG Elect kan också välja egna kurser baserat på resultaten från 
ledarskapsbedömningen, Huvud, hjärta och mod, eller individuella mål. 
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Juli 
 Internationellt seminarium för 1VDG/DG Elect (dag 4) 

- 6 juli: DG Elect anländer i Boston, Massachusetts, USA. När DG Elect har 
checkat in på hotellet tillsammans med sin partner/vuxen i sällskap kan 
de hämta sitt registreringsmaterial, gåvor från den inkommande 
presidenten, namnbricka och övrigt material på anvisad plats. 

- 7 juli: DG Elect och deras partner/vuxen i sällskap deltar i den fjärde 
dagen av det internationella seminariet för 1VDG/DG Elect. 

 Alla DG Elect och deras partner/vuxen i sällskap samlas för en 
heldag fylld av allmänna sessioner med inspirerande budskap från 
Lions och gäster, en speciell presentation för partner/vuxen i 
sällskap samt de senaste nyheterna och uppdateringarna från 
LCI/LCIF. 

 Dagen avslutas med en elegant bankett. 

 


