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Översikt 

Det globala arbetsteamet samlar det globala ledarskapsteamet (GLT), globala medlemsteamet (GMT) och det globala 
serviceteamet (GST) för att skapa en gemensam inriktning för Lions tre huvudområden. Det globala arbetsteamet 
främjar LCI:s vision och skapar på nytt en passion för hjälpinsatser hos våra Lions och Leos. GAT:s nätverk av ledare 
stödjer distriktsguvernörerna, genom att inspirera insatser på klubbnivå. GAT existerar när klubbarna är i rörelse. 

Vision 2019-2020 

Det globala arbetsteamet hjälper distriktsguvernörer att nå sina mål genom att göra insatser. Med 
distriktsguvernörernas mål främst kommer GAT att ha en unik position, från konstitutionellt område till klubbnivå, att 
främja positiv medlemstillväxt i klubbarna, öka medlemmarnas synlighet i samhället genom hjälpinsatser som 
påverkar samt bygga starka och innovativa ledare i distrikten.  

GAT:s fokus 

1. Stödja distrikt i arbetet med att nå målen för året och övervaka framsteg mot dessa mål.  
2. Stödja kommunikation på klubbnivå genom zonordförandena för att tillhandahålla initiativ, resurser och 

föreslagna aktiviteter.  
3. Stödjer LCI:s divisioner, genom att tillhandahålla information till/från fältet för att hjälpa till att stödja 

utveckling och lansering av effektiva initiativ och resurser.   
4. Berätta om klubbarnas och distriktens framgångar 

 
Fördelar för klubbar 

GAT poster i alla klubbar. Alla klubbar har medlemmar i GLT, GMT och GST och klubbpresidenten är det globala 
arbetsteamets ordförande i klubben.  

Ett team. Det globala arbetsteamet sätter hela Lions nätverk i arbete till förmån för klubbarna. Det samlar GLT, GMT 
och GST för att stödja klubbarna. Tillsammans kan de göra mest skillnad. 

Ledarutveckling. GAT erbjuder möjligheter till ledarutveckling som hjälper medlemmarna att leda och hjälpa sina 
samhällen. Starka ledare kan bidra till medlemstillväxt, främja nya serviceprojekt och säkerställa att klubbarna är 
positionerade för fortsatt framgång. 

Starkt medlemskap. GAT kan hjälpa klubbar utveckla effektiva medlemsprogram för att attrahera nya medlemmar och 
de kan hjälpa klubbar att skapa en fantastisk medlemsupplevelse som får nya och gamla medlemmar att vilja komma 
tillbaka. Fler medlemmar betyder att klubbarna kan tillhandahålla mer hjälp till sina samhällen. 

Innovativa hjälpinsatser. GAT hjälper klubbarna att finna resurser och använda bästa arbetssätt för att sina förbättra 
projekt och därmed sin påverkan. Serviceprojekt av hög kvalitet ökar medlemmarnas tillfredsställelse och hjälper till 
att attrahera nya medlemmar som vill delta i hjälpinsatser. 
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Teamet  

Det globala arbetsteamet är en grupp ledare från den konstitutionella områdesnivån ner till klubbnivån. GAT 
samarbetar som ett team på alla nivåer. Teamet inkluderar: 

 

Globala arbetsteamets ordförande – PIP Kajit Habanananda 

 

 Klubbens GAT  

Klubbpresidenten är det globala arbetsteamets ordförande i varje klubb, klubbpresidenten får stöd av ordförandena 
för GLT, GMT och GST. Klubbens GAT säkerställer att klubben genomför meningsfulla serviceprojekt, tar upp nya 
medlemmar, finner framtida ledare, förbättrar klubbens synlighet i samhället och att klubbens medlemmar är 
tillfreds. 

     Klubbens GLT                    Klubbens GMT                       Klubbens GST 
        Ordförande för ledarutveckling             Medlemsordförande      Serviceordförande 
(Intas av klubbens första vice president)             

Distriktets GAT 

Distriktsguvernören är det globala arbetsteamets ordförande i sitt distrikt, med stöd av distriktskoordinatorerna (GLT, 
GMT, GST).  Distriktsnivån gör insatser för att säkerställa att distriktets mål nås och att klubbarna är framgångsrika.  
Zonordförandena har ett nära samarbeta med klubbarna och är en viktig del i klubbarnas och distriktets framgångar.     

Multipeldistriktets GAT 

Guvernörsrådsordföranden är det globala arbetsteamets ordförande för multipeldistriktet med stöd från GLT-, GMT- 
och GST- koordinatorerna i multipeldistriktet.  Multipeldistriktets GAT understryker betydelsen av insatser för att 
stödja distriktens mål. 

Områdesledare 

GAT områdesledare har ett nära samarbete med multipeldistrikt och distrikt för att tillhandahålla stöd och resurser 
inom områdena ledarskap, medlemskap och hjälpinsatser och för att uppnå framgångar i inom sina tilldelade 
områden. Dessa poster utnämns årligen med möjlighet till återutnämning. 

Ledare i konstitutionella områden och regionala områden 

GAT konstitutionella områdesledare och regionala ledare stärker GAT:s medlemmar i arbetet med att nå framgång 
genom att stödja distriktets mål avseende ledarskap, medlemskap och hjälpinsatser inom sina tilldelade områden. 
Dessa poster utnämns årligen med möjlighet till återutnämning. 
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GAT stödjer distriktsguvernörerna 

Distriktsguvernörerna samarbetar med det globala arbetsteamet och GAT:s personal för att uppnå följande: 

• Mål: Hjälper distriktet och klubbarna att uppnå sina mål avseende ledarskap, medlemskap och hjälpinsatser.  
• Stödja: Hjälper till att undanröja hinder och drar nytta av nätverket i GAT för att nå nya möjligheter. 
• Kommentarer: Skicka återkoppling om projekt, utbildning och nya LCI-initiativ till LCI:s divisioner.  

GAT är inte separat från distriktsguvernörens initiativ, eller en annan grupp. GAT arbetar för att stödja distriktsguvernören 
i arbetet med att uppnå distriktsmålen. 

 
Framgångsberättelser: 

Det globala arbetsteamets budskap delas på bästa sätt genom berättelser — berättelser som fokuserar på den 
gemensamma inriktningen och belyser hur varje del i teamet bidrar till de andra.  Dela dina GAT framgångsberättelser 
genom att skicka e-post till GAT@lionsclubs.org. 

Berätta om framgångar som: 

• Visar fördelar och påverkan av GAT 
• Inspirerar Lions att göra insatser i sina samhällen 
• Utbildar Lions om hur man arbetar för att nå sina mål 

 

Resurser 

Det globala arbetsteamet har tre viktiga kommunikationskanaler och resurser: 

• Det globala arbetsteamets webbsida på lionsclubs.org: Innehåller verktygslådor och resurser som är värdefulla 
för GAT 

• Det globala arbetsteamets Facebookgrupp: En plats för länkar, resurser och de senaste 
framgångsberättelserna från GAT 

o Alla medlemmar kan gå med i gruppen förutsatt att de tillhandahåller sitt klubbnamn och distrikt 
o GAT-specialisterna säkerställer att nya resurser och uppdateringar publiceras regelbundet 
o Innehåller månatliga livesändningar med GAT-personal och gäster från LCI. 

• Det globala arbetsteamets nyhetsbrev 
o Distribueras varje kvartal via e-post till GAT:s medlemmar och ambassadörer 
o Innehåller information och användbara verktyg för distriktets GAT medlemmar 

 

Kontaktinformation 

Om du har frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta GAT@lionsclubs.org 

mailto:GAT@lionsclubs.org

