
Leo till Lion
Bästa arbetssätt för övergång
Denna kompletterande vägledning till PowerPoint-presentationen Fortsätter resan i 
hjälpinsatser som Leo till Lion finner du på lionsclubs.org/sv/LeoAdvisorTraining och den 
innehåller mer information och bästa arbetssätt som hjälper leomedlemmar på deras resa att 
fortsätta med hjälpinsatser som lionmedlemmar. Dessa användbara arbetssätt skapades under 
diskussioner i fokusgrupper med leorådgivare, leoklubbpresidenter och leoordförande i distrikt/
multipeldistrikt i varje konstitutionellt område.

LEO-LION

http://lionsclubs.org/sv/LeoAdvisorTraining
http://lionsclubs.org/sv/LeoAdvisorTraining


STARTA HÄR

GÖR RESAN ROLIG

En leomedlems resa att bli lion-
medlem börjar den dag en ung 
person blir leomedlem!

INRAPPORTERA LEOS

Det allra viktigaste du kan 
göra för leomedlemmar 
i början av deras resa 
är att inrapportera dina 
leomedlemmar till Lions Clubs 
International via MyLCI, för 
att säkerställa att de får mejl, 
tillgodoräknas medlemsår 
och kvalificerar till Leo-Lions. 
Varje leomedlems information 
bör innehålla en korrekt och 
unik e-postadress, alltså en 
e-postadress som inte delas 
med någon annan medlem. 

VARFÖR DITT STÖD HAR 
BETYDELSE

Att stödja Leos och unga 
Lions stärker hela Lions Clubs 
Internationals organisation på 
samma sätt som att stödja 
varje medlem i din egen familj, 
särskilt de yngsta, stärker 
vänskapsband och potential för 
framgång för varje medlem.

POSITIVA FÖREBILDER OCH 
ERFARENHET HAR BETYDELSE!

Som leorådgivare eller leoordfö-
rande har du en viktig roll i dina 
leomedlemmars beslut att fortsätta 
som lionmedlemmar, men fram-
gångar kräver mer än bara dig. 
Därför är det viktigt att utvärdera 
hur andra lionmedlemmar i ditt 
distrikt och multipeldistrikt samar-
betar med leomedlemmar. 

Många välmenande lionmedlemmar 
förstår inte hur man samarbetar 
med unga människor. Att erbjuda 
Lions framgångsrika strategier och 
vara positiva förebilder kommer 
förbättra deras upplevelse och för 
andra leomedlemmar de genomför 
hjälpinsatser med.

1

2

Påminn lionmedlemmarna om hur positiva 
förebilder när de var unga inspirerade dem. 

Bästa arbetssätt:

• Bjud in leomedlemmarna att delta i Lions möten och 
inkludera deras idéer vid planering av hjälpinsatser. 

• Planera gemensamma serviceprojekt med flera klubbar 
i ditt område och inte bara den leoklubb ni är fadder 
för. Detta kommer att skapa relationer mellan Leos och 
Lions i ditt område.

• Säkerställ att leomedlemmarna deltar som riktiga sam-
arbetspartner med Lions och inte bara förbereder och 
städar upp.

• Låt Leos följa Lions — sida vid sida — under evene-
mang i distriktet och multipeldistriktet, för att skapa 
möjligheter till lärande. 

• Förbered leomedlemmarna att ta sig an ledarroller på 
klubbnivå och högre. Introducera leomedlemmarna tidigt 
att sitta med tillsammans med lionmedlemmar i Leo-
klubbens rådgivande kommitté och som Leo kontakt-
person i distriktsrådet eller guvernörsrådet.

• Bjud in Leo-Lions till leomöten och be dem att berätta 
om hur de fortsätter med hjälpinsatser på sätt som inspi-
rerar dem. Hjälp leomedlemmarna därefter att genomfö-

ra evenemang, så att de kan samarbeta med Leo-Lions. 

Du kan lära dig mer om Leoklubbens 
rådgivande kommitté på webbplatsen 

lionsclubs.org/sv/LeoAdvisoryPanel och du 
finner mer information om Leo kontakt-

person i distriktsrådet eller guvernörsrådet 
på webbplatsen lionsclubs.org/sv/Cabinet-

CouncilLiaison.

Medlemsinformationen 
bör granskas varje år, 
för att säkerställa att 

all medlemsinformation 
är uppdaterad.

https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/sv/discover-our-clubs/about-leos/leo-club-advisory-panel
https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/126986088%2520
https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/126986088%2520


VÄGEN FRAMÅT

För Leos som startar sitt 
jobbsökande:

• Arbetsgivare söker efter 
kandidater som erbjuder 
ett väl avvägt CV. Detta 
omfattar ledarskap i 
arbetslivet och i ideella 
organisationer.

• Många av dagens företag 
förstår betydelsen 
av förvaltarskap och 
sponsrar de anställdas 
hjälpprogram. 

• De som anställer söker 
efter kandidater som 
erbjuder god erfarenhet 
som visar att de delar 
företagets värderingar. 
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Med så många fördelar är 
Leo till Lion-programmet 
det tydliga medlemsvalet för 
leomedlemmar. 

Se till att du är bekant med 
Leo Lion-programmet 
och dess många fördelar, 
till exempel rabatterad 
internationell medlemsavgift, 
särskild ledarutbildning och 
möjligheter till stipendier.

Besök lionsclubs.org/sv/
LeoLion för att bekanta dig 
med Leo Lion-programmet.

Tala med leomedlemmarna om 
deras framtida planer. Förstå 

de olika val och utmaningar 
Alpha- och Omega-medlemmar 

ställs inför i dag jämfört med dina 
tidigare erfarenheter.

Ta reda på vad de vill göra, inte vad du tror de vill göra.

Innan du tar vägen som leder till en återvändsgränd diskuterar 
du fakta kring följande vägar dina Leos funderar över och de 
klubbalternativ som finns.

För Leos som förbereder inför eftergymnasial utbildning:

• Fokus i många ansökningar till och intervjuer vid universitet 
är den kommande elevens ideella insatser. Skolor är 
intresserade av elever som kommer att representera deras 
uppgift och mål samt ge tillbaka till samhället. Detta är en 
prioriterad egenskap bland de som kan bli antagna.

• Många skolor kräver ideella insatser för att upprätthålla 
”fullgod status” utöver kraven på elevens betyg. 

• Stipendier ställer ibland krav på frivilliga arbetstimmar för att 
beviljas ekonomiskt stöd. 

• I många delar av världen är skolorna fyllda av elever som är 
medlemmar i hjälporganisationer. De kommer bjudas in att vara  
med och bidra med sin tid och sina talanger. 
Varför inte som Lions?

Diskutera att gå med i eller att bilda en 
lionklubb vid högskola/universitet eller 
studentklubb gör det möjligt för Leos 
att delta i hjälpinsatser lokalt och globalt 
samtidigt som de går i skolan. Besök 
lionsclubs.org/sv/CampusLionsClub för att 
lära dig mer.

Diskutera att gå med i eller 
bilda en Leo-lionklubb med 
andra tidigare Leos och 
karriärintresserade unga Lions 
erbjuder möjligheter att fortsätta 
med hjälpinsatser tillsammans 
med vänner och att stärka sitt 
nätverk.  Besök lionsclubs.org/
sv/LeoLion för att lära dig mer.

https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/campus-lions-club
https://www.lionsclubs.org/v2/resource/download/100573988


För Leos som bildar familj:

Det är ingen tvekan om att 
livet är hektiskt för dem i 
åldern 20-30 år. I den åldern 
är det många Leos som slutar 
skolan, inleder en karriär och 
bildar familj. 

Samtidigt är det många unga 
Lions som gillar att delta i 
hjälpinsatser tillsammans 
med nya och gamla vänner, 
dela upplevelser och få stöd 
av kamrater. 

Programmet Familjemedlemskap 
hjälper till att spara pengar på 
medlemsavgiften och erbjuder 
unga Lions möjlighet att planera 
trevliga och meningsfulla saker att 
göra tillsammans när de hjälper 
andra. Du finner mer information om 
programmet Familjemedlemskap 
på webbplatsen lionsclubs.org/sv/
FamilyMembership.

Vårt lejonungeprogram är ett 
utmärkt alternativ för deras egna 
”framtida Leos.”

Unga Leos med små barn kan föregå 
med gott exempel när det gäller 
hjälpinsatser i samhället samtidigt 
som de tillbringar en trevlig dag 
tillsammans med att städa i en park, 
samla in leksaker och böcker till 
barncancerpatienter eller genomföra 
andra projekt fokuserade på barn.

SÄKERSTÄLLA EN SMIDIG ÖVERGÅNG 4
ÄR KLUBBARNA I DITT OMRÅDE REDO FÖR NÄSTA 
GENERATION? 

Unga Lions är glada och engagerade när de blir nya 
medlemmar, men dessa känslor blir kortlivade om de 
märker att klubben inte stödjer dem eller respekterar 
deras idéer. 

Det är viktigt att unga medlemmar vet att det finns lika 
möjligheter för dem att dela sina idéer, planera hjälpin-
satser, ta sig an ledarroller och delta i hjälpinsatser på 
lika villkor.

För att lära dig mer om användbara strategier i  
samarbetet med unga Lions läser du vägledningen 
Skapa kontakt med unga Lions. Därefter lär du dig mer 
om klubbtyper som unga medlemmar finner attraktiva, 
genom att läsa Vägledning för unga Lions. Du finner 
dem på webbplatsen lionsclubs.org/sv/YoungLions.

VÄNLIGHET HAR BETYDELSE

Många områden debiterar höga medlemsavgifter. 
Överväg att sänka eller ge befrielse från klubbens 
och distriktets medlemsavgifter.

ENKLA STEG I MyLCI ATT 
ÖVERFÖRA LEOS TILL LIONS 

Processen att överföra Leos till 
Lions har aldrig varit enklare. 
Följande saker är viktiga för 
Leos och är nu inbyggda i 
transferprocessen i MyLCI:

• Leos behåller sitt 
medlemsnummer som 
sitt nya medlemsnummer.

• Alla år som leomedlem 
tillgodoräknas 
automatiskt.

• Dubbla medlemskap 
kan väljas, genom att 
lämna slutdatum som 
leomedlem öppet.

För att lära dig att överföra Leos till Lions i MyLCI följer du följande steg i denna 
vägledning eller video, vilka du finner på webbplatsen lionsclubs.org/sv/Leo-
Lion. Där finner du även mer information om dubbla medlemskap.

https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/family-membership
https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/118731118%2520
https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/118732726%2520
https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/123486720%2520
https://vimeo.com/549029194/1a4912392f


ERKÄNSLA FÖR RESAN 
I LIONS5

EXKLUSIV NÅL FÖR LEO-
LIONS

En av de mest uppskattade 
traditionerna för Leo-Lions 
är att bära deras exklusiva 
Leo-Lions medlemsnål. 
Fira med en särskild 
ceremoni vid ert nästa 
evenemang i distriktet, för att 
uppmärksamma dem som 
stödjer Leos och övergången 
för Leo-Lions.

Glöm inte att fånga alla 
aktiviteter genom att ta bilder 
och att göra inlägg i era 
sociala medier.

#ProudLeoLion

VIKTIGT: 

• Samarbeta med klubbens 
sekreterare — och detta 
är viktigt — för att 
säkerställa att varje Leo-
Lion har korrekt adress 
och e-post i sin NYA 
medlemsinformation, så 
att deras medlemsnål från 
Lions Clubs International 
når dem. 

• Håll i minnet att 
deras adress som 
leomedlemmar kanske 
inte är densamma som 
deras nuvarande adress.

(Notera: Nål till varje Leo-Lion 
skickas från Lions Clubs International 
en månad efter det de har inregistrerats i MyLCI)

LIONS UTMÄRKELSER 

Lions Clubs International erbjuder två certifikat som 
visar uppskattning för lionmedlemmar som vägleder 
leomedlemmar att bli Leo-Lions och att de stödjer 
nya Leo-lionklubbar. 

• Liontjänstemän måste vara inrapporterade till 
Lions Clubs International för att kvalificera till 
dessa speciella certifikat.

• Lär dig mer om utmärkelser till Leo-Lions på 
webbplatsen lionsclubs.org/sv/LeoLion.

https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/116109850%2520


EN NY VÄG 
STARTAR NU.

Vi är en familj och vi är förenade i hjälpinsatser och teamet vid Lions internationella huvudkontor är redo att 
hjälpa dig att stödja unga Lions och alla de samhällen vi hjälper. Skicka e-post till  

membership@lionsclubs.org om du önskar hjälp. Tack för dina insatser!

Ditt stöd kommer fortsätta säkerställa en smidig 
resa för alla unga Lions i ditt område.

mailto:membership%40lionsclubs.org
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