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Global medlemsfokusering  

Global medlemsfokusering  

Global medlemsfokusering kombinerar en strategisk inriktning och ett antal resurser för distriktens team 

att använda, för att stärka medlemstillväxt genom att:  

• Återuppliva distrikt med nya klubbar 

• Återuppliva klubbar med nya medlemmar 

• På nytt motivera befintliga medlemmar med kamratskap och intressanta hjälpinsatser. 

Denna fokusering kan användas globalt samt har även möjligheter att anpassas baserat på lokala 

behov och omständigheter. 

Bakgrund 

I oktober 2018 godkände kommittén för medlemsutveckling ett pilotprogram, för att öka antal 

medlemmar i KO I och KO II. Detta pilotprogram kallades det Nordamerikanska medlemsinitiativet. 

Pilotprojektet pågick till och med juni 2020 och resulterade i ovannämnda fokusering på 

medlemstillväxt. Medlemsinitiativet i Nordamerika döptes om till Global medlemsfokusering och 

lanserades globalt i juni 2022.  

Global medlemsfokusering möter Lions Internationals strategiska plan 

Målet med global medlemsfokusering är att uppnå positiv medlemstillväxt. Målet är fundamentalt för det 

bredare målet för Lion Internationals strategiska plan: att vara den globala ledaren avseende 

hjälpinsatser och humanitär service. På samma sätt kommer många av strategierna i Lions 

International att både direkt och indirekt stödja målen för den globala medlemsfokuseringen. 

Deltagande i global medlemsfokusering bestäms på distriktsnivå. Många av de program och resurser 

som tas fram av Lion Internationals strategiska plan kommer att implementeras på internationell nivå, 

såsom positionering av globala frågor, eller på klubbnivå, såsom att öka medlemstrivsel i klubben. 

Därmed kommer Lions Internationals strategiska plan att stödja, inte ersätta, de handlingsplaner som 

distrikten tar fram avseende den globala medlemsfokuseringen. 

  



2 

Tidsplan och budget 

Alla KO genomförde fokuseringen som pilotprojekt med regionala varianter under 2021-2022. Det 

globala arbetsteamet (GAT) drev pilotprogrammet och tillhandahöll stöd och ansvar i varje KO. De 

bästa idéerna håller på att integreras i den globala processen under 2022-2023.  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Nordamerikanska 
medlemsinitiativet 
startade 

Nio pilotdistrikt i 
KO I och KO II 
testade 
fokuseringen 

Alla distrikt i KO I 
och KO II kunde 
delta. KO III-VIII 
startade. 

Alla distrikt i KO I 
och KO II samt 
pilotdistrikt i KO 
III-VIII. 

Alla distrikt i hela 
världen kan delta. 

 

Per september 2020 finns ingen budget avsatt till den globala medlemsfokuseringen, eftersom det är 

en fokusering och alla resurser är redan täckta av befintliga budgetar. Medan fokuseringen förfinas kan 

det finnas delar av den som kan kräva en ny budget. Detta kan avse till exempel: 

• Mobilisera GAT att stödja fokuseringen 

• Utmärkelse som tas fram som en permanent del i denna fokusering 

• Ytterligare kostnader som krävs för att tillhandahålla strategisk tillsyn och resursutveckling, 
såsom fler personer. 

Global medlemsfokusering - Ägarskap och ansvar 

Samtidigt som ägarskap och projektledning för global medlemsfokusering innehas av kommittén för 

medlemsutveckling och dess division krävs andra deltagare för att säkerställa framgångar. Specifikt 

ansvar anges nedan.  

Division   Ansvarsområden   

Membership 
Development   

• Fokuseringens ägare  
• Tillhandahåller projektledning och koordinerar med andra divisioner, för att   
      säkerställa att målen uppnås 
• Tar fram och förbättrar resurser efter behov, för att stödja global  
      medlemsfokusering   
• Informerar och stödjer kommittén för medlemsutveckling 
• Går igenom styrelsens policy och uppdaterar efter behov   
• Analyserar både kvantitativa och kvalitativa data för att uppdatera resurser      
samt ta hänsyn till regionala skillnader 
    
• Samarbetar med marknadsföringsavdelningen, för att ta fram varumärke, 
punkter att tala om och    
      PowerPoint-presentationer   
• Samarbetar med avdelningarna ledarutveckling samt medlemsverksamhet 
och stöd, för att utbilda, konsolidera kursplaner och utbildningsmaterial 
• Samarbetar med avdelningen medlemsverksamhet och stöd avseende 
engagemang och stöd bland ledare i GAT 
 
• Genomför regelbundna månadsmöten för inblandade parter  
• Går igenom bästa arbetssätt och nya kunskaper samt uppdaterar   
      fokuseringen    
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• Går igenom befintliga resurser baserat på uppdateringar från 
implementering av den globala medlemsfokuseringen   
  
• Hanterar behov av översättning och sammanställer rapporter 

Ledar  
utveckling  

• Inkluderar i kursplaner för utbildning av 1VDG/ DG Elect 
• Utvecklar en strategi för gruppledare om kommunikation och engagemang 
• Samarbetar med medlemsavdelningen, för att utveckla kursplaner och 

utbildningsmaterial för ledare på andra nivåer efter behov. 
• Går igenom befintliga resurser och material om ledarutveckling för möjliga 

uppdateringar 
• Går igenom styrelsens policy och uppdaterar efter behov   

Medlemsverksamhe
t och stöd   

• Samarbetar med avdelningarna medlemskap respektive ledarutveckling, 
för att utbilda, konsolidera kursplaner och utbildningsmaterial  

• Projektledning för Lions ledare i GAT och personal inom GAT   
• Hjälper till att ta fram lokala resurser som stödjer ledare i KO/RO/områden 
• GAT:s personal stödjer ledare i KO/RO/områden med att sammanställa 

regionala planer om fokuseringen, för att främja processen och stödjande 
resurser 

• Samlar in återkoppling och delar den med divisionerna 
• Skapar överensstämmelse med resurser om distriktens mål och inkluderar 

bästa arbetssätt    
• Uppdaterar teamet vid medlemsservice och uppdaterar kunskapsbasen   
• Samordnar insatser med verkställande tjänstemän, GAT-ordförande samt 

ledare i KO/RO  
• Går igenom befintliga resurser och material om GAT för möjliga 

uppdateringar 
• Går igenom styrelsens policy och föreslår uppdateringar till divisionerna. 
• Uppdaterar roll och ansvar för GAT 

Marknadsföring   • Utvecklar en strategi om marknadskommunikation, för att marknadsföra 
den globala medlemsfokuseringen 

• Stödjer utveckling av varumärkets resurser, såsom punkter att tala om, 
material, frågor och svar, PowerPoint-presentationer, mallar etc.    

• Utvecklar en strategi om webb och sociala medier 
• Delar bästa arbetssätt och lärdomar från Nordamerikanska 

medlemsinitiativet    
• Implementerar en kommunikationsplan och finner möjligheter att 

marknadsföra den globala medlemsfokuseringen i företagskommunikation 
• Stödjer utveckling av material som kan anpassas för ledare på fältet   
• Går igenom styrelsens policy och uppdaterar efter behov   

Distrikts och 
klubb-   
administration 

• Stödjer översättning av resurser   
• Tar fram vägledning om stöd vid översättning av regionalt anpassade 

resurser 
• Följer och katalogiserar regionala versioner av resurser   
• Går igenom och uppdaterar roll och ansvar för poster i MD/distrikt/klubbar  
• Stödjer genomgång av befintliga resurser och material för möjliga 

uppdateringar 
• Går igenom styrelsens policy och uppdaterar efter behov   

Verksamhetsteam • Ansvarar för genomförande av pilotprogrammet Nordamerikanska 
medlemsinitiativet  
• Delar inhämtade kunskaper med divisionerna, att inkluderas i framtida 
resurser inom den globala medlemsfokuseringen och resurser.   
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