
Skapa kontakt med unga Lions  |  1

Vägledning om evenemang och klubbar 
som är lockar unga Lions.

Skapa kontakt med 
unga Lions
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Säkerställ en positiv 
medlemsupplevelse 

Komma igång
När klubben försöker intressera ”yngre” medlemmar bör ni 
börja med att ställa följande frågor. 

Hur definierar vi ”yngre”? 

Om klubbens medelålder är 60 år, överväg att 
bjuda in fler medlemmar som är runt 50 år. Att börja 
lägga till medlemmar som är lite yngre än klubbens 
genomsnittsålder är ett utmärkt sätt att påbörja skapandet 
av en klubb som består av flera generationer. Om klubben 
är intresserad av att bjuda in medlemmar kring 40 år och 
yngre bör ni fråga er om klubben är attraktiv för unga Lions.

Är vår klubb attraktiv för unga Lions? 

Att positionera klubben så att den tilltalar potentiella unga 
lionmedlemmar, runt 40 år och yngre, börjar med en 
förståelse för vilka hjälpinsatser som är viktiga för dem 
samt en medvetenhet om deras hektiska vardag och 
kommunikationspreferenser. Förändring är inte enkelt, men 
kom ihåg att ingen växer utan förändring!

• Samtidigt som klubben tillhandahåller viktiga 
hjälpinsatser i ert samhälle kan nya unga medlemmar 
tillhandahålla perspektiv som hjälper till att identifiera 
ytterligare behov, både lokalt och globalt. 

• Hur mycket tid en lionmedlem har tillgänglig för 
specialintressen och sociala evenemang beror på var 
medlemmen befinner sig i livet. Kom ihåg att respektera 
andras scheman, vilka kan vara mer begränsade än 
ditt eget, särskild för dem som studerar, har barn eller 
tonåringar. 

• Var öppen för att bjuda in yngre medlemmar att bilda en 
klubbfilial. Detta ger unga Lions en spännande möjlighet 
att känna sig delaktiga i klubben samtidigt som de kan 
träffas enskilt och fokuserar på serviceprojekt som de 
brinner för. Lär dig mer om klubbfilialer på lionsclubs.
org/sv/club-branch.

• Varje generation föredrar att kommunicera och nätverka 
på sätt som är unika för deras omgivning och stadie i 
livet. Till exempel föredrar unga Lions att kommunicera 
via SMS, och de är aktiva i sociala medier. Det är till 
klubbens fördel att komma ihåg dessa preferenser när ni 
försöker nå ut till nya och yngre medlemmar.

Erbjuder klubben unga Lions möjlighet till 
ledarutveckling?

Innan klubben börjar bjuda in unga medlemmar, se till att ni 
är redo att stödja och utveckla deras ledarpotential. 

• Var öppen för nya idéer och låt unga medlemmar leda 
evenemang och möten på deras unika sätt. Desto fler 
möjligheter människor får att göra sin röst hörd desto 
mer intressant blir de för dem att stanna kvar i klubben.

http://lionsclubs.org/sv/club-branch
http://lionsclubs.org/sv/club-branch
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Rekrytera unga Lions genom hjälpinsatser 
Lions Clubs Internationals motto är ”Vi hjälper” — och det 
finns inget bättre sätt att locka medlemmar än att visa upp 
Lions insatser! Följande tips kan hjälpa klubben att planera ett 
hjälpprojekt som är attraktivt för potentiella unga Lions. 

Planera evenemanget

• Börja rekryteringen vid ett hjälpprojekt och inte vid ett möte. 

• Ta reda på vad som är viktigt för unga människor i ert 
samhället.  

 X Genomför en bedömning av samhällsbehov för att ta reda 
på vilka frågor som är viktiga för dem. Ni kan ladda hem 
denna bedömning på lionsclubs.org/sv/service-toolkit.

 X Tala med unga människor i samhället, det visar dem att ni 
bryr er lika mycket som de gör. 

• Planera ett konkret, familjevänligt, evenemang som fokuserar 
på behov som är viktiga för unga människor i ert samhälle. 
Besök lionsclubs.org/sv/family-membership för att få hjälp 
med att planera evenemang för familjer. 

• Bjud in många olika typer av unga människor, till exempel 
lokala universitetsstuderande, föräldragrupper, unga 
yrkesmänniskor och unga kollegor från din arbetsplats. 

 X Använd sociala medier för att locka unga människor, möt 
dem på deras nivå.  

• Se till att alla evenemang är roliga, fulla av energi och 
dynamiska, unga människor föredrar aktiva evenemang!    

• Säkerställ att resultatet är påtagligt så att alla känner att de har 
bidragit till att göra positiv skillnad.  

Under evenemanget

• Börja på utsatt tid, med kort förhandsinformation.

• Tillhandahåll tillräckligt med verktyg och material så att alla kan 
engagera sig.

• Engagera yngre människor i hjälpinsatserna och inte bara det 
”tunga arbetet” eller städning.   

• Ta kort på alla inbjudna.

• Tacka alla och fråga om de gillade att vara ”en Lion för en 
dag.”

Efter evenemanget

• Dela bilder i sociala medier. 

 X Facebook är utmärkt, men börja gärna använda andra 
sociala medier som unga Lions använder, såsom Instagram 
och Snapchat. Evenemangets deltagare kommer tycka om 
att dela inläggen och få gillamarkeringar från sina vänner 
och Lions globala nätverk.

• Kom ihåg att följa upp och bjuda in potentiella unga Lions 
att delta i ytterligare evenemang. Uppmuntra dem att ta med 
vänner och familjemedlemmar, klubbens kapacitet att hjälpa, 
inte bara hålla möten, kommer att locka fler människor.

http://lionsclubs.org/sv/service-toolkit
http://lionsclubs.org/sv/family-membership
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Förbättra mötesupplevelsen 
Människor går med i Lions eftersom de brinner för 
hjälpinsatser, därför är det viktigt att säkerställa att det 
är just hjälpinsatser som är klubbens fokus, även under 
möten. Följande tips kan hjälpa er att genomföra effektiva 
möten som engagerar och intresserar unga människor 
samtidigt som klubben behåller fokus på sitt huvudsakliga 
mål: Att hjälpa. 

Allmänna mötestips

• Börja och avsluta möten i tid, och var medveten om 
att föräldrar till små barn eller barn i skolåldern har 
begränsat med tid.

 X Om mötet planerats att pågå i en timme, men går 
över tiden, skapa utrymme för medlemmar att lämna 
mötet om de måste. 

• Håll korta och effektiva möten. 

 X Tjänstemän och kommittéer kan träffas enskilt 
innan eller efter klubbmötet. De mest framgångsrika 
klubbarna begränsar mötestiden till en timme eller 
kortare.  

• Avsätt tid för nya idéer i början av varje möte.  

• Gör hjälpinsatser till en del av alla möten.

 X Fira hjälpinsatsernas resultat. Visa foton och skicka 
tackkort. Planera enklare hjälpuppgifter som kan 
genomföras under möten. 

• Överväg möten via nätet när möjligt, eller låt 
medlemmarna delta i fysiska möten via nätet om de 
önskar.   

• Servera inte formella måltider. Tilltugg välkomnas, men 
planera sociala evenemang såsom formella måltider, 
separat från klubbens möten. 

• Ha en plan för att sysselsätta klubbmedlemmarnas barn. 

 X Utse någon som kan hjälpa till med läxor, 
pysselprojekt eller hjälpa barn i skolåldern att 
planera ett hjälpprojekt för lokala barn i nöd. Besök 
lionsclubs.org/sv/family-membership för att läsa 
om hur klubben kan vägleda och vara mentorer för 
barn i klubben genom Lejonungeprogrammet.

• Skapa uppmärksamhet kring kommande evenemang 
och fira medlemmarnas insatser.

Involvera unga Lions

• Låt unga Lions hjälpa till att leda och hålla möten.  

• Använd unga Lions kunskaper om sociala medier för att 
främja evenemang och nå potentiella unga Lions, deras 
nätverk och kunskaper är en fantastisk förmån för er 
klubb. 

• Fråga unga Lions vilka frågor som är viktiga för dem.   

• Låt unga Lions planera serviceprojekt som de brinner 
för.
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Young Lions and Leos Department 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd St.
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org/young-lions
E-post: membership@lionsclubs.org 
Telefon: 630-468-6926

http://lionsclubs.org/sv/family-membership

