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GLOBALT ARBETSTEAM 
Multipeldistriktskoordinator för globalt serviceteam(GST) 
 
Ämbetsperiod 

 
Ett år; utses av multipeldistriktet (i enlighet med distriktets stadgar och arbetsordning). 
Får inneha posten under flera perioder. 

Översikt 
över 
uppdrag
et 

Som multipeldistriktets GST-koordinator är du experten på hjälpinsatser som säkerställer 
att distrikten når de särskilda målen för deras område. Du utbildar, handleder och stödjer 
dina koordinatorer samtidigt som du undanröjer barriärer som hindrar framsteg. Din 
drivkraft och beslutsamhet kommer att inspirera och stärka distrikten att genomföra 
framgångsrika hjälpinsatser. 

Insatser 
för 
framgång 

 
• Tar fram och genomför en årlig handlingsplan för multipeldistriktet som följer 

upp framstegen mot målen för hjälpinsatser. Följer upp med distrikt som halkat 
efter målen och tillhandahåller motivation och stöd. 

• Samarbetar med GLT och GMT multipeldistriktskoordinatorer och det globala 
arbetsteamets ordförande i multipeldistriktet (guvernörsrådsordförande) för att 
främja initiativ som fokuserar på ledarutveckling, medlemstillväxt och utökade 
humanitära hjälpinsatser. 

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

• Tillhandahåller retentionsstrategier till distrikten i samarbete med GMT och GLT. 
• Kommunicerar regelbundet med GST distriktskoordinatorer. Säkerställer att de 

känner till LCI:s och LCIF:s serviceprogram, partnerskap och anslag. 
• Fungerar som en resurs och innehållsexpert kring bästa arbetssätt när det 

gäller genomförande av serviceprojekt. 
• Uppmuntrar GST distriktskoordinatorer att främja serviceprojekt som 

attraherar deltagare från olika generationer, till exempel projekt som 
integrerar och tillhandahålla ledarutveckling till leomedlemmar. 

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

• Ökar samarbetet med LCIF koordinatorer på multipeldistrikts/distriktsnivå för att 
maximera användandet av LCIF:s resurser och insamlingsuppdrag. 

• Följer upp LCIF-anslag som beviljats till multipeldistriktet. 
 

Mäta 
framgång
ar 

• 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 och inrapporterar minst en möjlighet att främja i multipeldistriktet.  
• Finner minst ett serviceinitiativ i regionen som kan stärkas med hjälp av LCIF:s 

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

och leomedlemmar i jämförelse med tidigare år. 
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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. 
• Bekant med LCI:s och LCIF:s service program, partnerskap och anslag. 
• Har deltagit som deltagare eller instruktör vid Lions avancerade ledarskapsinstitut 

eller Lions utvecklingsinstitut för instruktörer eller vid ett annat professionellt 
ledarskapsprogram. 

• Kan använda teknik (e-post, Microsoft Office, MyLCI, LCI:s webbplats, sociala  
medier). 
 
 

Inrapportering • Multipeldistriktets GST-koordinator rapporterar till GAT områdesledare. 
• GLT, GMT och GST multipeldistriktskoordinatorer rapporterar till 

multipeldistriktets ordförande för globalt arbetsteam (guvernörsrådsordföranden). 
• GST koordinatorer för distrikt rapporterar till GST koordinatorer för 

multipeldistrikt (eller GAT områdesledare om tillämpligt). 
 


