
 

 

 
 

 

Felsökningsguide 
för klubbar 



 



Den här guiden identifierar vanliga problem inom klubbar och innehåller resurser med möjliga 

lösningar.  

 

 

 

• Planera för din klubbs framgång - använd den här planeringsguiden och PowerPoint för att upptäcka 
klubbens styrkor, sätt att förbättras och nya möjligheter som kommer hjälpa klubben att utvecklas!   
Planeringsformulär hjälper till att skapa en vision, bedöma klubbens behov och organisera er plan för 
framgångsrikt genomförande.  

• Er klubb, ert sätt! Den här guiden kommer hjälpa er att anpassa era klubbmöten så att de passar 
medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt.   Den innehåller en enkel och kul övning för att 
hjälpa er avgöra vilka mötesdelar ni ska behålla och vilka ni bör förändra. Den innehåller även en 
process för att hantera förändring. 

• Program för klubbkvalitet är ett strategiskt planeringsverktyg som hjälper klubbarna att hitta 
möjligheter till förbättringar.  Förändring är mycket viktig för varje klubb.  Genom att förstå vår 
nuvarande verksamhet, identifiera områden som kan förbättras och göra insatser för att uppnå mål 
kan varje klubb bli ännu bättre!  Den här vägledningen tillhandahåller fem unika steg att inleda 
förändring.   

• Lär dig mer om gruppmotivation, att främja innovation och värdesätta mångfald bland 
medlemmarna i Lions utbildningscenter. 

 

 

 

• Se till att kommunikation till medlemmar skickas en vecka innan möten, samt en dag innan som 
påminnelse.  

• Se vad dina medlemmar tycker genom att använda  enkäten ”Hur utvärderar du din klubb?”   Den 
administrativa vägledningen ger riktlinjer för att genomföra enkäten, bedöma resultaten och skapa 
en handlingsplan.   

• I Programmet för klubbkvalitet är det bra att genomföra Uppgift 3: Utmärkt ledarutveckling och 
klubbverksamhet 

• Se till att klubbledare genomför Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen  

 

 

  

Övergripande effektivitet för klubbverksamhet 

Medlemmar skippar möten 

Våra medlemmar är oengagerade/våra klubbar förlorar medlemmar 

https://www.lionsclubs.org/resources/118940599
https://www.lionsclubs.org/resources/118940833
https://www.lionsclubs.org/resources/79882060
https://www.lionsclubs.org/resources/79881479
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79863807
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me15.pdf
https://www.lionsclubs.org/resources/79881479
https://www.lionsclubs.org/resources/79882299


 

 

• Använd vägledningen Er klubb, ert sätt! för nya idéer om möten 

• Involvera hela din klubb genom att delta i Programmet för klubbkvalitet 

• Lär dig mer om gruppmotivation, att främja innovation och värdesätta mångfald bland 
medlemmarna i Lions utbildningscenter. 

• Anordna ett varierat utbud av aktiviteter för din klubb och sprid ordet med hjälp av klubbens 
aktivitetskalender 

 

 

• Besök Lions utbildningscenter och utforska kurser i konfliktlösning och teambyggnad  

 

 

 

• Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen  tar upp vanliga anledningar till varför 
medlemmar slutar. Den innehåller också ett frågeformulär för tidigare medlemmar så du 
kan lära dig varför medlemmar har lämnat din klubb.  

 

 

 

• Genomför en bedömning av samhällsbehov och upptäck nya sätt att hjälpa 

• Dela våra Berättelser om hjälpinsatser med påverkan och efterfråga idéer för nya 
serviceprojekt 

• Genomför Uppgift 2:  Skapa ny energi i klubben med nya hjälpinsatser och hämta idéer i 
Programmet för klubbkvalitet 

 

 

 

  

Medlemmar är passiva på mötena 

Medlemmar grälar på mötena 

Vi vet inte varför medlemmar lämnar oss 

Våra hjälpinsatsprojekt känns inte meningsfulla 

https://www.lionsclubs.org/resources/79882060
https://www.lionsclubs.org/resources/79881479
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/129938176
https://www.lionsclubs.org/resources/129938176
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79882299
https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/81796177
https://lionsclubs.org/sv/explore-our-clubs/service-stories
https://www.lionsclubs.org/resources/79881479


 

 

 

• Välj bland 30 marknadsföringsidéer för att hjälpa dig främja din klubb  

• Ta vår PR-kurs i Lions utbildningscenter 

• Se resurserna för sociala medier som finns i Lions SMiLE 

• Gå till Marknadsföringsordförandens webbsida för fler idéer, verktyg och resurser 

 

 

 

• Fråga vilka Fördelar med medlemskap som är viktigast på klubbmötet och låt medlemmarna 
skriva ett eget kort hisstal om Lions   

• Dela ut Vår berättelse och vägledningen Bara fråga! Dela  Rekryteringsguiden med dina 
medlemmar  

• Ge en presentation om Rekrytering och fråga medlemmarna hur presentationen bäst kan 
anpassas till er hemort.  

• Läs E-Boken för klubbens medlemsordförande för ytterligare idéer och resurser  

 

 

 

• Dela ut kopior av broschyren Lions gör skillnad och efterfråga idéer om medlemstillväxt  

• Utveckla en kontaktplan med Bara fråga! Rekryteringsguide  

• Förbered ett framgångsrikt evenemang för att rekrytera nya medlemmar med hjälp av 
verktygen på webbsidan Evenemang för medlemstillväxt 

 

 

 

  

Vår klubb lockar inga nya medlemmar 

Vår klubb är inte välkänd 

Medlemmarna vet inte hur man bjuder in folk till klubben 

Vi vet inte hur vi ska få vår klubb att växa 

https://www.lionsclubs.org/resources/79863857
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/social-media
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/97216957
https://lionsclubs.box.com/s/mrmvm93b35bk8a07gm4xjfv7ifqxfc9f
https://www.lionsclubs.org/en/v2/resource/download/79864494
https://www.lionsclubs.org/resources/79882309
https://www.lionsclubs.org/resources/79882309
https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/88355597
https://www.lionsclubs.org/resources/79882579
https://lionsclubs.org/v2/resource/download/79863771
https://www.lionsclubs.org/resources/79882309
https://www.lionsclubs.org/resources/79882309
https://www.lionsclubs.org/en/resources-for-members/resource-center/membership-growth-event


 

 

• Vägledning för unga Lions hjälper unga medlemmar att hitta den klubb och den medlemstyp 
som bäst passar deras behov och intressen. 

• Gå till webbsidan om unga medlemmar för att utforska olika typer av medlemskap och 
klubbar för unga Lions, och även idéer för att förnya klubbverksamhet och attrahera yngre 
medlemmar 

• Videon Engagera dig och bli medlems i Lions fokuserar på unga vuxna som berättar om 
varför de blev medlemmar, fördelen med att vara medlem och typer av serviceprojekt som 
klubbar är engagerade i. 

 

 

 

• Skapa en välkomstplan för potentiella medlemmar som kommer till ett möte och diskutera 
hur varje medlem kan bidra 

• Dela Faktablad om LCI och Fördelar med medlemsskap med potentiella medlemmar  

• Lär dig mer om hur du anordnar ett jättebra möte med kurserna Mötesledning och Tala 
inför grupp i Lions utbildningscenter 

• Se till att din klubb fokuserar på betydelsefulla hjälpinsatser genom Bedömning av 
samhällsbehov och Programmet för klubbkvalitet 

 

 

 

 

• Anordna en klubbdiskussion om betydelsen, förväntningarna och fördelarna med att vara en 
klubbledare 

• Starta ett mentorprogram där varje klubbledare aktivt utbildar sin ersättare under sitt år  

• Kontakta din GLT- distriktskoordinator och be om att Lions ledarskapsinstitut för framtida 
ledare ska anordnas  

  

Fler unga vuxna vore bra för vår klubb 

Gäster kommer till mötena, men blir inte medlemmar 

Vår klubb har ledarskapsproblem 

Ingen är villig att inta ledarposter  

https://www.lionsclubs.org/resources/118732722
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/young-lions
http://youtu.be/gkVNXztmMmg
https://www.lionsclubs.org/resources/79864494
https://www.lionsclubs.org/resources/97216957
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/108899006
https://www.lionsclubs.org/resources/108899006
https://www.lionsclubs.org/resources/79881479
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute


 

 

• Uppmuntra klubbledare att planera byte av ledare. Det uppmuntras också i E-boken för 
klubbens president/vice president 

• Genomför kursen Successionsplanering i Lions utbildningscenter 

 

 

 

• Uppmuntra alla klubbtjänstemän att bekanta sig med beskrivningen av sina poster i E-
boken för klubbar 

• Uppmuntra inkommande tjänstemän att delta i utbildningar som erbjuds av ditt distrikt 

• Se till att klubbtjänstemän vet vilka utbildningar som finns i Lions utbildningscenter 

• Skapa en Aktivitetskalender för klubben för att hjälpa ledare förbereda de årliga 
organisatoriska aktiviteterna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra ledare stannar kvar på samma poster år efter år 

Våra ledare saknar kunskap om sina roller 

https://www.lionsclubs.org/resources/79882611
https://www.lionsclubs.org/resources/79882611
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/129938176
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Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
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Telefon: 630-468-6948
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