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Vad innebär programmet för ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt? 

Multipeldistriktsnivå: 

Detta anslagsprogram erbjuder finansiella medel för att stödja multipeldistriktets utbildning 
av första och andra vice distriktsguvernörer. Godkända kostnader (se ersättningsregler för 
anslagsprogram för ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt) kan ersättas med ett 
belopp som ej får överstiga: 
 

• USD 100 per bekräftad första vice distriktsguvernör som deltar (kan ej överstiga 
faktiska kostnader som ådragits).  

• USD 75 per bekräftad andra vice distriktsguvernör som deltar (kan ej överstiga 
faktiska kostnader som ådragits).  
 

Alla multipeldistrikt kan delta i detta anslagsprogram. Alla komplett ifyllda ansökningar 
kommer att erhålla ett anslag. 
 

Distriktsnivå: 
 

Anslagsprogrammet erbjuder finansiella medel för att stödja utbildning av zonordförande i 
distriktet. Godkända kostnader (se ersättningsregler för anslagsprogram för ledarutveckling 
i multipeldistrikt och distrikt) kan ersättas med ett belopp upp till USD 500.    
 
Alla distrikt är berättigade att delta i detta anslagsprogram, dock är anslagsmedlen 
begränsade och alla sökande kommer inte beviljas anslag.  
 

 
Vilken är ansökningsprocessen?   

Multipeldistriktsnivå: 
 

Multipeldistriktets koordinator i det globala ledarskapsteamet, vilken har inrapporterats till 
LCI (1 per MD), kan ansöka om anslagsmedel genom att skicka in en ifylld anslagsansökan 
för ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt 2019-2020. 
 
Alla komplett ifyllda ansökningar kommer att accepteras. 

Distriktsnivå: 

Distriktets koordinator i det globala ledarskapsteamet, vilken har inrapporterats till LCI (1 
per distrikt), kan ansöka om anslag genom att skicka in en ifylld anslagsansökan för 
ledarutveckling multipeldistrikt och distrikt 2019-2020. 
 
Alla distrikt är berättigade att delta i detta anslagsprogram, dock är anslagsmedlen 
begränsade och alla sökande kommer inte beviljas anslag. 

 
Finns det särskilda kursplaner för dessa utbildningsprogram? 

Multipeldistriktsnivå: 

 
Divisionen för ledarutveckling kommer att tillhandahålla vägledning gällande specifika 
ämnen som ska avhandlas i detta program. Ytterligare utbildningsinnehåll bestäms av dem 
som ansvarar för utbildning i multipeldistriktet, inklusive GLT-koordinatorn, och måste vara 
utformat så att den passar multipeldistriktets specifika behov.    

 
Första vice distriktsguvernörer: Kursplanen för multipeldistriktets utbildning för första vice 
distriktsguvernörer är en viktig del i styrelsens godkända utbildningsprogram för första vice 
distriktsguvernör/DG Elect och måste därför inkluderas. Den obligatoriska kursplanen 
tillhandahålls av ledarutvecklingsdivisionen vid LCI i augusti 2019. 
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Andra vice distriktsguvernörer:  Utbildningsprogrammet består av utbildning på 
webbplatsen (del 1) och en instruktörsledd utbildning (del 2) för att maximera utbildningen 
och tillgodose behoven hos andra vice distriktsguvernörer. Det rekommenderas att båda 
delarna genomförs, men del 2 måste genomföras för att utbildningen skall kvalificera för 
anslagsmedel under detta anslagsprogram. Kursplanen finns på Lions Clubs Internationals 
webbplats.. 
  

Distriktsnivå: 

 
Den obligatoriska kursplanen för utbildning för zonordförande finns på Lions Clubs 
Internationals webbplats.    
 

 
Under vilken tidsperiod ska anslaget användas? 
Anslag under anslagsprogrammet för ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt skall användas till utbildningar som 
genomförs från den 1 juli 2019- 30 juni 2020. Till exempel, ett distrikt som genomför utbildning för zonordförande  kan 
välja att utbilda nuvarande zonordförande eller vänta och använda anslaget för att utbilda inkommande zonordförande 
inför verksamhetsåret 2020-2021, vilka utses senare under verksamhetsåret.  

 
Vad krävs för att erhålla ersättning från anslagsprogrammet? 
För att erhålla ersättning från anslagsprogrammet måste följande handlingar skickas till ledarskapsdivisionen vid Lions 
Clubs International.  

1. En komplett anslagsansökan måste ha skickats in till ledarutvecklingsdivisionen. 
2. Ersättningsformulär avseende Anslagsprogram för ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt 2019-2020 

(komplett med specificerade och godkända programkostnader) 
3. Kvitton för godkända kostnader (se ersättningsregler för anslagsprogram för ledarutveckling i multipeldistrikt 

och distrikt 2019-2020) 
4. Anslagsprogram för ledarutveckling - daglig närvarolista 2019-2020 (med deltagarnas namnteckningar som 

verifierar deltagande) 
5. Program för alla utbildningsdagar 
6. En ifylld framstegsrapport för ledarutveckling 

 
Det är mycket viktigt att ersättningsformulären skickas in inom 60 dagar efter utbildningsprogrammets genomförande i 
enlighet med Lions Clubs Internationals bestämmelser. Ersättningsformulär som ankommer efter 60 dagar kommer inte 
att erhålla någon ersättning. 
 
Ersättningen kommer att utbetalas till respektive multipeldistrikt/distrikt. 
 

 
Vart ska handlingarna skickas och till vem kan man ställa frågor? 
Via e-post till ledarutvecklingsdivisionen på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Via post till:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
 
Via telefon: 630-468-7117  

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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Fyll i och skicka in denna ansökan för att reservera anslagsmedel under anslagsprogrammet för 
ledarutveckling i multipeldistrikt och distrikt. Ledarutvecklingsdivisionen kommer bekräfta mottagande 
av alla ifyllda anslagsansökningar. 

Ett förhandsgodkännande från ledarutvecklingsdivisionen krävs för att anslagsmedel skall reserveras. 
Godkända ansökningar kommer att erhålla en bekräftelse. 
 
Del 1: Typ av utbildning och ytterligare information:  
 
Vänligen ange typ av utbildning och ytterligare information om utbildningen. 

• ANSLAGSPROGRAM FÖR LEDARUTVECKLING I MULTIPELDISTRIKT – Detta program stödjer 
multipeldistriktets utbildning för första och andra vice distriktsguvernörer.  
 

Multipeldistriktsprogram - utbildning för första vice distriktsguvernör 

 

 

Multipeldistriktsprogram - utbildning för andra vice distriktsguvernör: 

 

 

  

Multipeldistrikt:  

• Beräknat antal deltagare  
(första vice distriktsguvernörer): 
 

 

Datum för utbildning: 
 

 

Plats för utbildning: 
 

 

Ett program för alla utbildningsdagar måste tillhandahållas för att ansökan skall godkännas. 

Multipeldistrikt:  

• Uppskattat antal deltagare 
 (andra vice distriktsguvernörer) 
 

 

Datum för utbildning: 
 

 

Plats för utbildning: 
 

 

Ett program för alla utbildningsdagar måste tillhandahållas för att ansökan skall godkännas. 
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• ANSLAGSPROGRAM FÖR LEDARUTVECKLING I DISTRIKT - Detta anslagsprogram tillhandahåller 
finansiellt stöd till distriktets utbildning för zonordförande. 

 

Distriktsprogram - Utbildning för zonordförande 

Distrikt:  

• Beräknat antal deltagare (zonordförande)  
Programmets datum: 
 

 

Plats för utbildningen: 
 

 

Ett program för alla utbildningsdagar måste tillhandahållas för att ansökan skall godkännas. 

 

Del 2: Multipeldistriktets/distriktets kontaktinformation:   

Kontaktinformation till multipeldistriktets/distriktets GLT koordinator: 
 

GLT MD/distriktskoordinatorns namn:  

Koordinatorns medlemsnummer:  

Koordinatorns e-postadress:  

Telefonnummer:  
 

Del 3: Bekräftelse 

 
Markera rutorna nedan för att bekräfta att du förstår detaljerna kring programmet. 
 
 Jag är införstådd med att insändande av denna ansökan reserverar medel och att ersättning 

baseras på anslagsprogrammets ersättningsregler och faktiska kostnader som ådragits. 

Jag är införstådd med att utbildningen måste vara baserad på kursplanen för detta program, vilken 
har godkänts av LCI:s internationella styrelse.  

Jag är införstådd med att ersättningen av utgifter kommer att utbetalas till respektive 
multipeldistrikt eller distrikt i enlighet med ersättningsreglerna för anslagsprogrammet.  

Namnteckning av multipeldistriktets/distriktets GLT-koordinator: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Textat namn       Namnteckning     Datum 
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Del 4: Godkännande av ansökan 
 
 
ANSLAG FÖR LEDARUTVECKLING - MULTIPELDISTRIKTSPROGRAM 
 
Multipeldistrikt:________ 
 
Guvernörsrådsordförande: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Textat namn        Namnteckning    Datum 

 
 
ANSLAG FÖR LEDARUTVECKLING - DISTRIKTSPROGRAM 
 
Distrikt:_________ 
 
Distriktsguvernörens namnteckning: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Textat namn       Namnteckning     Datum 

 
 
 
Del 5: Insändande av ansökan 
 
Via e-post till ledarutvecklingsdivisionen på adress leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Via post till:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842, USA  
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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