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SESSIONENS BAKGRUND 
 
Varje framgångsrik zonordförande måste ha en grundläggande förståelse för roll och ansvar för 
denna viktiga post. Denna session går igenom både roll och ansvar samt ger information om de 
resurser som finns tillgängliga till stöd för inkommande zonordförande. 
 

SESSIONENS MÅL 
 
Efter denna session kommer deltagarna att kunna:  
 

• Beskriva zonordförandens roll 
 

• Beskriva zonordförandens ansvar 
 

• Finna och använda resurser för zonordförande
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ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ZONE CHAIRPERSON IG.SW 

FÖRBEREDELSER INFÖR SESSIONEN 
 
Förslag till förberedelser:  
 

• Gå igenom de tekniska kraven för sessionen. Testa bärbar PC/dator, LCD-projektor 
och duk, PowerPoint-bilder och trådlös mus/laserpekare, beroende på vad som ska 
användas.  
 

• Kontrollera att du har allt material för sessionen. Använd Checklistan för 
utbildningsmaterial i instruktörens förberedelsehandbok, för att kontrollera att du har 
allt du behöver för sessionen.    
 

• Bekanta dig med avsnittet om zonordförande i distriktets stadgar och 
arbetsordning. En större del av denna session används till att ge instruktioner och 
vägledning om denna resurs.  Var noga med att kontrollera detta dokument om det har 
gjorts några uppdateringar och/eller ändringar av roll och ansvar innan seminariet 
genomförs, för det kan påverka framförande och aktiviteter. 

 

• Gå igenom alla aktiviteter som ska genomföras under sessionen. Har du fått och 
organiserat allt material som behövs för att genomföra aktiviteterna? 

 

• Gå igenom innehållet innan sessionen inleds som en sista förberedelse. 
 
MATERIAL 
 

• Instruktörens vägledning 
 

• Deltagarhandbok 
• PowerPoint-bilder 
• Material att dela ut: E-bok för zonordförande och regionordförande - 1 per deltagare 

 
UTRUSTNING 
 

• Dator 
• Projektor och duk 
• Blädderblock och pennor 
• Trådlös mus/laserpekare (valfritt) 

 

IKONER 
 
 
 

 
Hänvisa till 

deltagarhandbok 
Aktivitet Material att 

dela ut 
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SESSIONENS TIDSPLAN 
 

 Översikt Material 
INTRODUKTION 

 
(05:00) 

 
 

Presentation: Sessionens mål 
 
 

PowerPoint-bilder  
 
 

AVSNITT 1:  
Roll för  

zonordförande 
 

(10:00) 
 
 

Presentation/Diskussion: 
Roll för zonordförande 
 
 
 
 

PowerPoint-bilder  
 
 
 
 
 
 

AVSNITT 2:  
Ansvar för zonordförande 

 
(50:00) 

Presentation/Diskussion: 
Ansvar för zonordförande 
 
Aktivitet:  
Zonordförandens ansvar            
 
 
 

Deltagarhandbok 
 
PowerPoint-bilder  
 
 
 
 
 
 

AVSNITT 3:  
Finna och använda resurser 

för zonordförande 

(20:00) 
 
 

Presentation/Diskussion: 
Roll för zonordförande 
 
Aktivitet:  
Resurser för zonordförande - 
Repetitionsfrågor 
 
 

Deltagarhandbok 
 
PowerPoint-bilder  
 
 
 
 
 
 

AVSLUTNING 
 

(05:00) 
 
 

Presentation:  
Sammanfattning av sessionen 

PowerPoint-bilder  

Total tid: 90:00 
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INTRODUKTION 
Total tid: 05:00 

 
PRESENTATION: SESSIONENS MÅL (05:00) 
 
Berätta  

Som inkommande zonordförande har du redan har goda kunskaper 
om din zon. Emellertid är det möjligt att du är expert inom vissa 
ansvarsområden, men kanske ha mindre kunskaper inom andra.  
 
Detta seminarium ger deltagarna möjlighet att lära sig mer om roll 
och ansvar samt säkerställa att kunskaper och erfarenhet ligger i 
linje med andra deltagare. 

 
Visa 

Visa bild 1: Sessionens mål 
 

 
 

Under denna session kommer vi att fokusera på följande ämnen: 
• Beskriva zonordförandens roll 
• Beskriva zonordförandens ansvar 

• Finna och använda resurser för zonordförande 
 



Instruktörens vägledning Roll och ansvar för zonordförande 
 

Lions Clubs International  Sidan | 5  

AVSNITT 1: Roll för zonordförande 
Total tid: 10:00 

 
PRESENTATION: ROLL FÖR ZONORDFÖRANDE (10:00) 
 
Visa 

Visa bild 2: Roll för zonordförande 
 

 
 
Fråga 

Vilka roller har zonordföranden? 
 

Be 2 - 3 deltagare att svara. De svar du söker efter är att 
de är en länk mellan klubbarna och distriktet samt att de 
är en del av det globala arbetsteamet. 

 
Visa 

Visa bild 3: Zonordföranden länkar klubbar och distrikt 
 

 
 

Läs upp texten på bilden högt för deltagarna. 
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Fråga 
Kan någon ge mig exempel på hur zonordföranden agerar som länk 
mellan klubbarna och distriktet? 
 

Be 4 - 5 deltagare att svara. När det gäller klubbarna 
finns det många svar på denna fråga. Fokusera på de svar 
som handlar om att zonordföranden främjar 
kommunikation kring prioriteringar som är gemensamma 
för klubbarna och distriktet.  
 
Exempel: Zonordföranden förstår prioriteringar och 
behov i sina klubbar och får stöd av dem från distriktet. 
Samtidigt förstår zonordföranden de mål distriktets team 
har (exempelvis medlemstillväxt eller stöd till Lions Clubs 
International Foundation) och får stöd av klubbarna för 
dessa mål. 

 
Visa 

Visa bild 4: Zonordföranden och det globala arbetsteamet 
 

 
 

Läs upp texten på bilden högt för deltagarna. 
 
Fråga  

Kan någon berätta för mig vilken roll zonordföranden spelar i det 
globala arbetsteamet? 
 

Be några deltagare att svara. Det svar du söker efter är att 
zonordföranden samarbetar med koordinatorerna i det 
globala arbetsteamet, för att dra nytta av deras expertis 
om ledarskap, medlemskap och hjälpinsatser samt att 
använda denna expertis i zonen där det behövs. 
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Berätta 
Som en medlem i distriktets team är du även en del av distriktets 
globala arbetsteam. Detta säkerställer ett gemensamt arbetssätt för 
att ta itu med utmaningar och möjligheter avseende hjälpin-
satsernas påverkan, medlemstillväxt och ledarutveckling i zonen. 

 
Visa 

Visa bild 5: Distriktsrådets struktur 
 

 
 

Hänvisa deltagarna till sidan 1 i deltagarhandboken. 
 
Diskutera distriktsrådets struktur med dina deltagare. 
Fråga dem om de har några frågor om tabellen och hur 
den relaterar till zonordförandens roll. 

Visa 
 

Visa bild 6: Globala arbetsteamet 
 

 
 

Hänvisa deltagarna till sidan 1 i deltagarhandboken. 
 
Diskutera det globala arbetsteamet med dina deltagare. 
Fråga dem om de har några frågor om tabellen och hur 
den relaterar till zonordförandens roll. 
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Övergång 
Nu när vi har diskuterat zonordförandens roll gentemot klubbar, 
distriktet och det globala arbetsteamet ska vi titta närmare på 
zonordförandens ansvar på det sätt det är beskrivet i stadgar och 
arbetsordning för distrikt. 
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AVSNITT 2: Ansvar för zonordförande 
 Total tid: 50:00 

 
PRESENTATION/DISKUSSION:  
ANSVAR FÖR ZONORDFÖRANDE (05:00) 
 
Visa 

Visa bild 7: Ansvar för zonordförande 
 

 
 
Berätta 

Zonordförandens ansvarsområden finns beskrivna i stadgar och 
arbetsordning för distrikt.  
 

Det kan hända att dessa ansvarsområden ändras i 
framtiden, så det är viktigt att alltid ha en uppdaterad 
version av stadgar och arbetsordning för distrikt med 
aktuella ansvarsområden för zonordförande. 

 
AKTIVITET - ZONORDFÖRANDENS ANSVAR (45:00) 
 

Visa 
Visa bild 8: Zonordförandens ansvarsområden 
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Fråga 
Hur många av er kan ange alla ansvarsområden för zonordförande 
såsom de finns angivna i stadgar och arbetsordning? 

 
Berätta 

Samtidigt som varje zonordförande inleder sitt respektive år med 
goda kunskaper om sina ansvarsområden finns det alltid något nytt 
att lära sig om denna roll. 
 
I denna aktivitet ska vi testa era kunskaper och se hur många av 
zonordförandens ansvarsområden ni kan ange på det sätt de är 
angivna i stadgar och arbetsordning för distrikt.  

 
Visa 

Visa bild 9: Aktivitet 
 

 
 

Berätta  
Instruktioner för aktiviteten 
Läs upp texten på bilden högt för deltagarna.  
Hänvisa deltagarna till sidan 2-3 i deltagarhandboken. 
Ge följande instruktioner:  

• Använd tre minuter till att i deltagarhandboken skriva ner så 
många ansvarsområden ni kan komma ihåg. 

• Använd fem minuter till att jämföra dina noteringar med 
övriga deltagare vid bordet och sammanställ en gemensam 
lista med ansvarsområden. 

• Gå igenom bild 10-17, för att se hur många ansvarsområden 
deltagarna vid ditt bord kunde ange. 

Fråga om de har några frågor.  
Börja aktiviteten.  
Avbryt efter 10 minuter, för att börja diskutera ansvarsområden 
med början på bild 10. 
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Visa 
Visa bild 10: Zonordförandens ansvarsområden  
 

Sammanfatta bilden för deltagarna och svara på 
eventuella frågor eller så kan du vänta med alla frågor till 
dess att du har visat bild 11-17. 

 
 

 
 

Visa 
Visa bild 11:  
Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 
Sammanfatta varje bild (11-17) för deltagarna. 

 

 
 
Visa 

Visa bild 12:  
Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 
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Visa 
Visa bild 13: Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 

 

 
Visa 

Visa bild 14: Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 
 

 
Visa 

Visa bild 15:  Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 
 

 
Visa 

Visa bild 16: Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 
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Visa 
Visa bild 17: Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 

 

 
 
Visa 

Visa bild 18: Zonordförandens ansvarsområden (fortsättning) 
 
Summera aktiviteten, genom att fråga deltagarna vid varje 
bord hur många av zonordförandens ansvarsområden de 
kunde ange. Uppmärksamma deltagarna vid det bord som 
kunde ange allra flest. 
 
Om du har avslutat aktiviteten tidigt kan du ställa följande 
frågor till deltagarna: 
 
• Var du förvånad över dessa ansvarsområden? 
• Vilket ansvar tror du kommer bli den största utmaningen? 

 

 
 
Fråga 

Är det någon som har fler frågor om zonordförandens ansvar på 
det sätt de finns angivna i stadgar och arbetsordning för distrikt? 
 

Övergång 
Använd denna stund till att avsluta frågorna och övergå 
till nästa avsnitt: Finna och använda resurser för 
zonordförande. 
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AVSNITT 3: Finna och använda resurser för zonordförande 
 Total tid: 20:00 

 
PRESENTATION/DISKUSSION:  
FINNA OCH ANVÄNDA RESURSER FÖR ZONORDFÖRANDE (15:00) 
 
Visa 

Visa bild 19:  
Finna och använda resurser för zonordförande 

 

  
 
Berätta 

I detta avsnitt kommer vi att titta närmare på de resurser som finns 
tillgängliga för dig under det att du förbereder dig inför ditt år. 

 
Visa 

Visa bild 20: Zonordförandens resurser 
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Fråga 
Kan någon nämna en resurs som skulle kunna vara till 
zonordförandens hjälp? 
 

Be 4 - 5 deltagare att svara. Du söker efter svar som e-bok 
för zonordförande, karta om lärande för zonordförande, 
utmärkelser för zonordförande, mötesformat för 
distriktsguvernörens rådgivande kommitté, vägledning 
och PowerPoint för Certified Guiding Lions etc. 

 
Visa 

Visa bild 21: Center för zon- och regionordförande 
 

 
 

Beroende på om det finns internetuppkoppling vid seminariet 
kan du välja att besöka webbsidan, för att visa deltagarna 
dessa resurser. Säkerställ att internetuppkopplingen är 
tillräckligt bra för att kunna visa sidan. Om uppkopplingen är 
alltför långsam kan du bara beskriva sidan utifrån dessa 
bilder. 

 
Berätta 

Center för zon- och regionordförande är det första stället att börja, 
för att finna resurser för zonordförande. Dessa resurser uppdateras 
fortlöpande, så du bör besöka sidan ofta för att ha tillgång till den 
allra mest uppdaterade informationen. 
 
Du finner även en länk till presidentens särskilda utmärkelser med 
information om och ansökan till utmärkelser för zon- och 
regionordförande.  
 
Du finner även en länk till en karta om lärande för zonordförande. 
Denna karta är en resurs som beskriver lämplig väg att ta gällande 
utbildning och visar de kurser du kan gå igenom, för att öka dina 
kunskaper.  
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Det finns länkar till modell för multipeldistriktsstruktur, modell för 
distriktsstruktur och standardstruktur i klubb. Länken bedömning 
av klubbstatus kommer att ta dig till en meny med rapporter som 
går ända tillbaka till 2009. 
 

Visa 
Visa bild 22:  
Center för zon- och regionordförande (fortsättning) 

 

 
 
Berätta 

I mitten på sidan finner du resurser om möten i zonen och 
regionen, till exempel vägledning för möten i distriktsguvernörens 
rådgivande kommitté. Denna vägledning innehåller tips om att 
anordna evenemanget, tänkbara ämnen och format för alla möten 
samt vad man kan göra efter mötet för att säkerställa att alla syften 
har uppnåtts.  
 
Du finner även rapporten för uppföljning av möten i 
distriktsguvernörens rådgivande kommitté, vilken används för att 
rapportera resultat från mötet till distriktsguvernören och till Lions 
Club International via e-post zoneandregion@lionsclubs.org 
 
Checklistan om mötesförberedelser och mallen för mötesprotokoll 
kan användas för att hålla mötena på spåret. Blanketten om 
deltagarnas utvärdering och arbetsbladet om utmaningar och 
möjligheter hjälper till att säkerställa att den tid som används väl.  
 
Länken Gå till MyLCI tar dig till inloggningssidan för ditt konto i 
Lions där du har tillgång till alla appar i Lions.  

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
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Visa 
Visa bild 23:  
Center för zon- och regionordförande (fortsättning) 

 

 
 

Berätta 
Längst ner på sidan finns resurserna Er klubb, ert sätt!, 
Planritning för en starkare klubb och Program för 
klubbkvalitet.  
 
Den sista länken, Certified Guiding Lion-programmet, 
innehåller en vägledning för instruktören och en tillhörande 
PowerPoint-presentation som innehåller värdefull information för 
zonordförande. Det rekommenderas starkt att du går igenom dessa 
resurser, speciellt PowerPoint-presentationen. Att känna till denna 
viktiga information kommer att ge dig en god grund att stå på inför 
dina insatser att stödja klubbarna i zonen. 
 

Visa 
Visa bild 24:  
E-bok för zonordförande och regionordförande 
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Berätta 
Dela ut ett exemplar av e-bok för zon- och region-
ordförande till varje deltagare. Notera att samtidigt som e-
boken är bäst att använda på webbplatsen är den ändå 
värd att dela ut, för att visa deltagarna all den information 
som finns i denna resurs. 
 
Det är viktigt att diskutera de resurser som finns i e-
boken, men var även beredd på att tillbringa tid till att 
diskutera zonordförandens planering för året, klubbesök 
och möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. 

 
E-bok för zon- och regionordförande är en mycket viktig 
vägledning. Den kompletterar de ansvarsområden som beskrivs i 
stadgar och arbetsordning för distrikt och innehåller föreslagna 
arbetssätt och resurser som vägleder zonordföranden.  
 
Nedan finns en lista över den information som finns i e-bok för 
zonordförande och regionordförande. 

• Länk till standardstruktur för klubb, modell för 
distriktsstruktur och modell för multipeldistriktsstruktur 

• Länk till rapporter i MyLCI (medlemskap, registerrapport 
över medlemskap, klubbtjänstemän saknas, bara för att 
nämna några) 

• Länk till zonordförandens plan för året 

• Länk till klubbesök och distriktsguvernörens rådgivande 
kommitté 

• Länk till det globala arbetsteamet 

• Länk till resurser om klubbkvalitet 

• Länk till e-bok för klubbtjänstemän 

• Länk till stadgar och arbetsordning för distrikt, stadgar och 
arbetsordning för klubb samt styrelsens policy 

• Länk till användande av medel, ansvarsförsäkring, översikt 
över Lions varumärke samt Lions Clubs Internationals policy 
om personlig information 

• Länk till riktlinjer om konfliktlösning, konfliktlösnings-
process för klubbar, konfliktlösningsprocess för distrikt 

• Länk till Lions Clubs International - Kontakta oss 
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Visa 
Bild 25: Dina kamrater 

 

 
 
Berätta 

En annan viktig resurs är dina kamrater. Använd de kunskaper som 
finns bland deltagarna här i dag samt andra medlemmar du redan 
känner, för att bilda ett nätverk du kan använda under ditt år samt 
även därefter.  
 

 
AKTIVITET - ZONORDFÖRANDENS ANSVAR (05:00) 
 
Visa 

Visa bild 26: Aktivitet - Zonordförandens resurser 
 

 
 
 

Vi har gått igenom mycket material idag, så denna sista 
aktivitet har utformats för att ge er mer energi.  
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Berätta 
Trots att center för zon- och regionordförande samt e-bok 
för zonordförande och regionordförande är arbets-
material i denna aktivitet är det möjligt att vissa deltagare 
kommer säga att resurserna kan inhämtas på annan plats.  
 
I så fall tackar du deltagaren för att han/hon har delat 
med sig av denna information. Fokus bör vara på att 
deras viktigaste resurser är center för zonordförande och 
regionordförande samt e-bok för zonordförande och 
regionordförande, men du bör även informera om att det 
kan finnas andra sätt att finna dessa material. 
 
En lista med frågor har sammanställts för dig, men du är 
välkommen att lägga till fler frågor till denna lista.  

 
I denna aktivitet kommer jag att ställa frågor om var man finner 
resurser. När jag nämner en resurs och denna endast finns i center 
för zonordförande räcker du upp vänster hand. 
 
Om resursen endast finns i e-bok för zon och regionordförande 
räcker du upp höger hand. 
 
Om resursen finns i både center för zonordförande och i e-bok för 
zonordförande räcker du upp båda händerna.  

 
Fråga 

Var finner du följande resurser? I center för zon- och region-
ordförande, i e-bok för zonordförande och regionordförande eller 
båda? 
 

• Karta om lärande för zonordförande 
 (Svar: Center för zon- och regionordförande) 
 

• Modell för multipeldistriktsstruktur 
(Svar: Båda resurserna) 
 

• Planera ditt år som zonordförande 
(Svar: E-bok för zon- och regionordförande) 
 

• E-bok för klubbtjänstemän 
(Svar: E-bok för zon- och regionordförande. De finns 
även på respektive webbsida för klubbtjänstemän, men 
även angiven i e-boken för att göra det enkelt för 
zonordföranden) 
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• Material om Certified Guiding Lions 
(Svar: Båda resurserna) 
 

• Den internationella styrelsens policy 
(Svar: E-bok för zon- och regionordförande. Den 
internationella styrelsens policy har en egen webbsida, 
men även angiven i e-boken för att göra det enkelt för 
zonordföranden)  
 

Övergång 
Som vi har sett i detta avsnitt finns det många resurser till hjälp 
under ditt år. Använd dem efter behov, för att utveckla dig som 
zonordförande. 
 

Avsluta detta avsnitt och förbered att avsluta hela 
sessionen. 
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AVSLUTNING 
 Total tid: 05:00 

 
PRESENTATION: SAMMANFATTNING AV SESSIONEN (05:00) 
 
Visa 

Visa bild 27: Sessionens mål 
 

 
 

Fråga 
Är det någon som har frågor om det vi har gått igenom i denna 
session? Har vi uppnått våra mål? 
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