
Successionsplaneringsguide för 
lionklubbar vid högskolor och universitet

Som klubbtjänsteman är din högsta prioritering att ge dina klubbmedlemmar fina 
upplevelser och att göra viktiga hjälpinsatser i samhället. För att kunna fortsätta 
det viktiga arbete du och dina klubbmedlemmar har gjort är det lika viktigt att 
utveckla en plan för att identifiera och utbilda ledare för att trygga klubbens 
framtid när du och andra medlemmar tar examen eller går vidare till andra skolor. 
Detta skapar en effektiv övergång mellan ledare.

Strategier för framgång 
BÖRJA TIDIGT! 

 � Tilldela roller med tydliga förväntningar på successionsplaneringsmötena. 

 � Fastställ en tidsplan. Var medveten om andra engagemang som kommande tentor, jobb 
och andra aktiviteter som förhindrar effektivt engagemang i planering och utbildning av 
efterträdare. 

 � Bedöm alla medlemmar i början av varje år för att för att se till att viktiga ledarskapsposter 
kan fyllas. 

 � Bedöm klubbmedlemmarnas färdigheter och uppmuntra dem att gå på ledarskapsutbildning. 
Det här kan börja redan under en medlems första år som medlem i din klubb.  

 � Uppmuntra medlemmar att fundera på framtida ledarskapsroller och uppmuntra dem att 
besöka Lions webbsida för ledarutveckling och Lions utbildningscenter online. När du 
sedan är redo att planera för övergången till en efterträdare har du en lista med potentiella 
kandidater för varje roll. 

 � Börja förbereda för efterträdare innan vårterminen. Successionsplanering för nästa års 
klubbtjänstemän, ordförande och andra nyckelroller börjar tidigare än du tror, och det är inte 
så enkelt som att välja eller utse medlemmar som kan fylla nästa års lediga positioner. 

 � Starta valförberedelserna så tidigt som möjligt – i enlighet med ditt distrikt/multipeldistrikt.  

 • Se stadgar och arbetsordning för lionklubbar. 

 •  Genom att fastställa vilka som ska väljas till olika positioner så tidigt som möjligt finns det 
tid att utbilda kandidater och överföra ansvarsområden.  

 •   De flesta vice klubbpresidenter övergår till klubbpresident, men detta sker inte alltid. När 
du kan bör du undvika att välja studenter som går sista årskursen som vice klubbpresi-
dent.

https://www.lionsclubs.org/en/learn
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback%253Fclient_id%253Dlci-app-switcher%2526redirect_uri%253Dhttps%253A%252F%252Fmyapps.lionsclubs.org%252Fsignin-oidc%2526response_type%253Dcode%20id_token%2526scope%253Dopenid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi%2526response_mode%253Dform_post%2526nonce%253D637140047621275545.ODFlNzEwOTItMDllNy00Y2VmLThjMTgtZWQzNTA0OTg2NWI0NTg3OTVhMGUtOWNkNC00MDRjLWFhMTctZWQ4ZmM2YjIxMDZi%2526state%253DCfDJ8JfGZYDwjNBGsH1t0KfZWt00wLShDAfxDG8EW6zec44e6KUAtWPR_69R0MAhgO69RvT53Tp-tD1yazIlmrdKj2fu6DtG71XV-Kq7FP8jI9XkyI-ebj0EzGcAKb8vA9tLwf7xfPxNJmrg8a2yWeTZa8iz8O-7EnKk66pQ6uPSRqHiTJLBp30xqZwuRFo6xLlH7VveTxKsRoijKnCxUuh2oGqzWK90nz2WurbQrcQMdjltQGTQ178dESiKr-sjWJYM7CZ8TZeB8QgLLxZMFM--rbRZTX8UHzenMwI9RkT54XoB0rrdhxn065zh7woFEAzhjhMPqKXcHRAstGx61_9SrJcMxUtmdCAFjNgGSGi3FqiYsXjORadoRr3vLrGb967yygMp00UYU_yZ2FY4nJbtjOQxqXmAAm9sw3RiqGsNZqvx%2526x-client-SKU%253DID_NETSTANDARD1_4%2526x-client-ver%253D5.2.0.0


Analysera styrkor och svagheter, möjligheter och hot, för att identifiera möjligheter och potentiella 
utmaningar.

 •  Medlemmar i lionklubbar vid högskolor och universitet måste ta sig tid att fundera på 
klubbens och medlemmens styrkor och svagheter och vara medvetna om vilka möjligheter 
och hot som kan uppkomma under det kommande året. 

Ha en fullständig lista över nuvarande ledarskapsroller.

 �  Inkludera korta beskrivningar av uppgifter och kvalifikationer. 

 � E-boken för klubbpresident/första vice president är en bra resurs för dessa roller och för att 
hantera klubben.

Identifiera medlemmar som har följande klubbtjänstemansegenskaper:

 � Arbetar hårt för klubbens åtagande att  
hjälpa.

 � Har de färdigheter som krävs för rollen.

 � Möjlighet att lägga ned den tid som krävs 
för rollen.

 � Positiv attityd och en förebild.

 � Bra på att kommunicera och bilda 
nätverk.

 � Stöttar och uppmuntrar.

 � Öppen för andra medlemmars åsikter.

 � Förmåga att delegera och nå 
samstämmighet under möten och 
planering av evenemang.

 � Förmåga att planera kort- och långsiktiga 
klubbmål.

Utse medlemmar till biträdande ordförande för 
kommittéer. 

 � Tala om för medlemmarna att du litar på deras ledarförmåga. Nyare medlemmar kanske 
inte har tillräckligt självförtroende att se sig själva i ledarskapsroller förrän deras nuvarande 
ledare eller en kamrat pratar med dem.

 � Om man ger medlemmar en chans att lära sig om ordförandens ansvarsområden ökar deras 
engagemang, de kan utbildas tidigt och stötta personer i nyckelroller under hektiska tider på 
året och stora evenemang.

 � Det här är ett mycket bra sätt att engagera medlemmar samtidigt som de förbereds för 
potentiella ledarskapsroller.

 � Biträdande ordförande har fördelen att de får tillräcklig utbildning genom att gå bredvid 
avgående ledare och få insikt i rollens uppgifter och resurser.

 � Biträdande ordförande hjälper även till vid klubbens möten och evenemang under 
utbildnings- och övergångstiden.

 � Se till att ha en biträdande ordförande på plats för att hjälpa till i kommittéer och assistera 
ordföranden när det går.



Upprätta en databas över tidigare elever.

 � Skapa evenemang för 
tidigare elever, såsom årliga 
hjälpevenemang och gästtalare.

 � Håll en öppen 
kommunikationslinje mellan 
inkommande och avgående 
ledare – särskilt under de 
första månaderna efter den nya 
ledarskapsperioden. Det låter 
nya ledare få tillgång till viktig 
information som kan ha missats 
under utbildningen.

 � Upprätta en delad mapp för 
klubbdokument.

 � Ha en fysisk eller digital plats 
för klubbdokument och resurser 
som är lätt att komma åt för 
inkommande klubbtjänstemän.

 � Några exempel: 

 � Lista över tidigare elever, information om bankkonto, kontaktinformation till faddrar länkar till 
och kontaktinformation för Lions Clubs International, lokala samarbetspartner, kalender med 
datum för skolevenemang och årliga klubbevenemang, planeringsvägledningar för möten 
och evenemang, rekryteringskanaler och dokumenterade strategier för att upprätthålla 
kommunikationen mellan klubbtjänstemän under sommarmånaderna och andra tider när 
skolan är stängd.

Samarbeta med lärare och annan personal på skolan.

 � Tveka inte att be om hjälp och vägledning från personer på skolan som har erfarenhet av att 
stötta studentklubbar, värva medlemmar och successionsplanering.

 � Din förmåga att leda mäts inte baserat på hur mycket du klarar av själv.

 � Det är viktigt för en stark ledare att kunna bilda nätverk för att identifiera var man kan få stöd 
och vilka möjligheter till samarbete som finns. 
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