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GLOBALT ARBETSTEAM 
Distriktskoordinator för globalt serviceteam (GST) 

 
Ämbetsperiod 

 
Ett år. Utses av distriktet (i enlighet med stadgar och arbetsordning för distrikt) till 
medlem i distriktsrådet. Får inneha posten under flera perioder. 

Översikt 
över 
uppdrag
et 

Som distriktets GST-koordinator tillhandahåller du stödjande resurser till 
regionordförande, zonordförande och klubbarnas serviceordförande, så att de kan 
stärka medlemmarna att tillgodose viktiga behov i sina samhällen och förbättra 
medlemsupplevelsen genom fler viktiga hjälpinsatser som gör skillnad. Du vet var 
lösningarna finns och kan övervinna hinder. Du är kontakten mellan klubbar och 
multipeldistriktets koordinatorer, för att säkerställa att distriktets och klubbarnas unika 
behov tillgodoses. 

Insatser 
för 
framgång 

• Uppmuntrar klubbarna att genomföra serviceprojekt som ligger i linje med LCI:s 
globala initiativ. 

• Samarbetar med klubbarna för att öka kännedomen om Lions lokala 
hjälpinsatser. 

• Samarbetar med GMT, GET och GLT distriktskoordinatorer och det globala 
arbetsteamets ordförande i distriktet (distriktsguvernören) för att främja initiativ 
som fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och retention och utökade 
humanitära hjälpinsatser. 

• Samarbetar med region-, zonordförande och klubbarnas serviceordförande, för 
att hjälpa klubbarna uppnå sina mål för hjälpinsatser, säkerställa regelbunden 
rapportering via MyLion för ett ökat engagemang kring serviceprojekt. 

• Stödjer lokala serviceprojekt som skapar en känsla av samhörighet och stolthet 
hos Lions och Leos i distriktet. 

• Främjar serviceprojekt som attraherar flera olika generationer att delta samt 
integrerar leomedlemmar och främjar deras ledarutveckling. 

• Agerar som förespråkare och stödjer distriktet i att genomföra serviceprojekt, 
såsom information/utbildning i samhället, evenemang och partnerskap.  

• I samarbete med distriktets LCIF-koordinator, arbeta för att LCIF:s 
resurser och insamlade medel används så effektivt som möjligt och 
övervaka anslag som beviljats till distriktet. 

• Samlar in återkoppling från klubbar och distrikt avseende utmaningar, 
möjligheter och framgångar och informerar multipeldistriktets koordinator för 
hitta lösningar och undanröja hinder på vägen mot att genomföra framgångsrika 
program. 
 

Mäta 
framgång
ar 

• Samarbetar med GLT distriktskoordinator för att planera minst en workshop som 
ökar lion- och leomedlemmarnas kunskaper inom projektplanering och 
genomförande. 

• Uppmuntrar klubbar att planera och genomföra minst ett diabetesrelaterat projekt. 
• Ökar genomförande av serviceprojekt och rapportering i jämförelse med föregående 

år. 
• Samarbetar med LCIF distriktskoordinator och region/zonordförande för att 

finna minst ett serviceinitiativ som kan stärkas med hjälp av LCIF:s resurser. 
• Finner och återrapporterar minst en möjlighet till hjälpinsats i distriktet. 
• Ökar användandet av LCI:s app i hela distriktet, genom att be alla klubbar 

att lägga in och genomföra minst ett av sina serviceprojekt i MyLion. 
• Avslutar varje verksamhetsår med en ökad utveckling av leoklubbar och 

konkreta samarbetsprojekt mellan lion- och leomedlemmar. 
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Rekommender
ade 
kvalifikationer 

• Har passion för Lions, främjar Lions Clubs Internationals strategiska plan på ett 
effektivt sätt, och har ett engagemang för organisationens framtid. 

• Erfarenhet av att leda och utveckla serviceaktiviteter från de senaste fem åren. 
• Goda färdigheter i att leda projekt eller evenemang samt goda 

presentationsfärdigheter. 
• Bekant med LCIF:s program, partnerskap och anslag. 
• Kan använda teknik (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s webbplats, 

sociala medier). 
 

Inrapportering • GST distriktskoordinator rapporterar till GST multipeldistriktskoordinator, 
områdesledare eller områdesledare i speciellt område. 

• GST, GMT, GET och GLT distriktskoordinatorer rapporterar till det globala 
arbetsteamets ordförande i distriktet (distriktsguvernören). 

• Klubbens serviceordförande (GST i klubben) rapporterar till GST 
distriktskoordinator. 

 


