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GLOBALT ARBETSTEAM 
 

Ordförande i multipeldistrikt (guvernörsrådsordförande)  
 
Översikt över 
uppdraget 
 

Som guvernörsrådsordförande kommer du att vara ordförande för det globala 
arbetsteamet i multipeldistriktet. Du kommer att säkerställa att multipeldistriktets GLT, 
GMT och GST koordinatorer samarbetar och genomför planer för att utveckla kunniga 
ledare, stärka medlemmarna och utöka distriktets humanitära hjälpinsatser. Du är den 
drivande kraft som säkerställer att ditt multipeldistrikt är starkt, stabilt och fokuserat.  
   

Insatser för 
framgång 
 

• Säkerställer att kvalificerade lionledare utses till posterna i multipeldistriktets 
globala arbetsteam (GLT, GMT och GST koordinatorer).  

• Säkerställer att GLT, GMT och GST stödjer multipeldistriktets mål och genomför 
handlingsplanerna. 

• Genomför regelbundna möten för att diskutera och utveckla de initiativ som 
fastställts av det globala arbetsteamet.  

• Stödjer lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och stolthet 
hos lion- och leomedlemmarna i multipeldistriktet.  

• Samarbetar med områdets globala arbetsteam och andra 
guvernörsrådsordförande för att främja initiativ som fokuserar på 
ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade humanitära hjälpinsatser.  

• Meddelar framgångar, möjligheter och behov till det globala arbetsteamets 
medlemmar i området och distriktet samt LCI:s personal.   
 

Mäta 
framgång 
 

• Uppnår målen för ledarutveckling, medlemskap och hjälpinsatser som 
inrapporterats av distrikten. 

• Första och andra vice distriktsguvernörer deltar i multipeldistriktets utbildning för 
vice distriktsguvernörer. 

• Ökar det totala antalet lionmedlemmar som deltar i utbildningsevenemang om 
ledarutveckling med 10 %. 

• Ökar det totala antalet medlemmar i jämförelse med förgående år.  
• Reducerar medlemsminskningen med 5 %. 
• Ökar antalet kvinnliga medlemmar.  
• Intresseanmälningar från potentiella medlemmar, som vidarebefordrats från 

LCI, kontaktats inom rimlig tid och får information om att vara medlem i Lions. 
• Ökar genomförandet av serviceprojekt och rapportering med 5 % i jämförelse 

med föregående år. 
• Ökar genomförandet av diabetesprojekt med 5 % i jämförelse med förgående 

år. 
• Finner minst ett serviceinitiativ i regionen som kan stärkas med hjälp av LCIF:s 

resurser. 
• Öka utvecklingen av leoklubbar och konkreta samarbetsprojekt mellan lion- och 

leomedlemmar i jämförelse med förgående år. 
 

Rapportering  
 

• Det globala arbetsteamets ordförande i multipeldistrikt rapporterar till 
guvernörsrådet och det globala arbetsteamets områdesledare. 

• GLT, GMT och GST multipeldistriktskoordinatorer rapporterar till det globala 
arbetsteamets ordförande i multipeldistrikt (guvernörsrådsordföranden). 

  
 


