LEOKLUBBPROGRAMMET
RESURSVÄGLEDNING
Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté
Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté består av två lionmedlemmar och två leomedlemmar från varje
konstitutionellt område samt Afrika. De representerar leomedlemmar och lionmedlemmar i deras respektive
konstitutionella område och är ambassadörer för leoklubbprogrammet. Varje verksamhetsår väljs en
lionmedlem och en leomedlem från varje område för en ämbetsperiod på två år. Nomineringsformulär finns på
LCI:s webbplats i Medlemscentret i avsnittet Ledarutveckling för leomedlemmar.

Leo ledarskapsanslag
Detta viktiga program hjälper till att finansiera evenemang för ledarutveckling av leomedlemmar och fokuserar
bland annat på projektledning, kommunikation, kreativitet, innovation, lagarbete och planering av hjälpinsatser.
Varje verksamhetsår finns tolv anslag på USD 2 000 att söka för Lions distrikt och multipeldistrikt som är
intresserade av att genomföra ledarutvecklingskonferenser för leomedlemmar. För att kunna beviljas anslag
måste ansökan skickas in och beviljas innan konferensen eller utbildningen genomförs. Ansökningar tas emot
fortlöpande från och med den 1 juli varje verksamhetsår. Ladda hem ansökan från LCI:s webbplats.

Program för träning och information för leorådgivare
Programmet träning och information för leorådgivare är utformat för att ge leoklubbrådgivarna en god förståelse
för leoklubbprogrammet och deras roll som rådgivare. Utbildningen omfattar sex stycken avsnitt som går igenom
viktiga verktyg och resurser, för att hjälpa leoklubbrådgivarna att bidra med mer effektivitet och självförtroende.
Ladda hem alla avsnitt i Medlemscentret på LCI:s webbplats.

MyLCI
Leoklubbar och fadderklubbar kan inrapportera leoklubbens medlemmar, tjänstemän och serviceaktiviteter i
MyLCI. Dessutom kan de flesta lionledare på distriktsnivå och högre se leoklubbarnas information i respektive
område. Tillgång till systemet är baserat på varje distrikts eller multipeldistrikts rapporteringsrelation med LCI.
För att få tillgång till MyLCI och lära dig mer om vad det innehåller besöker du webbplatsen mylci.lionsclubs.org.

Leo e-nyhetsbrev
Detta nyhetsbrev skickas ut varje månad och innehåller viktig information om kommande sista datum, evenemang
och resurser för leomedlemmar och lionmedlemmar engagerade i leoklubbprogrammet. Alla leoklubbarnas
inrapporterade tjänstemän, medlemmar och rådgivare samt distriktens och multipeldistriktens
leoklubbordförande får automatiskt Leo e-nyhetsbrev från LCI.

Leo e-klubbhus
Om du söker ett enkelt och gratis sätt att skapa en hemsida för din leoklubb är Leo e-klubbhus för dig! Denna
resurs hjälper leoklubbar runtom i världen att bygga en användarvänlig hemsida med ett professionellt utseende.
Alpha- och Omega-klubbar kan välja mellan två färdiga mallar som båda har Leos varumärke. För att komma
igång med klubbens hemsida besöker du e-leoclubhouse.org/start.php. När ansökan godkänts kommer
instruktioner att skickas via e-post.
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www.lionsclubs.org/leoclubs
Leo-avsnittet på LCI:s webbplats är den främsta resursen om leoklubbar. Leo-zonen innehåller information för
leomedlemmar, leorådgivare och leoordförande. I stort sett allt du behöver veta om leoklubbprogrammet finns på
webbplatsen www.lionsclubs.org/leoclubs.

Lions utbildningscenter
Leomedlemmar kan ta del av utbildningsmaterial i Lions utbildningscenter. Kurser och tillhörande material för
leomedlemmar är bland annat Effektiva team, Målsättning, Medlemsmotivation, Mötesplanering och Tillhandahålla
hjälpinsatser. För att få tillgång till dessa kurser måste leomedlemmarna skapa ett konto med hjälp av sitt
medlemsnummer. Besök webbplatsen www.lionsclubs.org och ange “Lions utbildningscenter” i det övre högra
hörnet på sidan. Klicka på länken som tar dig till utbildningscentret och dra nytta av dessa resurser om
ledarutveckling.

Leoklubbprogrammet på Facebook
På leoklubbprogrammets sida på Facebook kan leomedlemmar och lionmedlemmar få den senaste informationen
om programmet. Facebooksidan är även en plattform för leomedlemmar runtom i världen för att skapa kontakt
med varandra och dela med sig av projektidéer eller möjligheter till ledarutveckling. Gilla vår sida genom att klicka
på följande länk www.facebook.com/leoclubs.

Leo kongressevenemang
Varje år ger Lions internationella kongress både lionmedlemmar och leomedlemmar möjlighet att träffa
medlemmar från hela världen, delta i trevliga evenemang som den internationella paraden och att delta i
seminarier som tillgodoser varje medlems unika intressen. Leomedlemmar kan delta i stärkande seminarier och
skapa kontakter där leomedlemmar och lionmedlemmar träffas och engagerar sig i diskussioner. Besök LCI:s
webbplats för uppdaterad information om evenemangen vid nästa internationella kongress.

Videon Leda för livet

Denna inspirerande video tar upp ledarskap, erfarenheter och möjligheter som finns för unga människor genom
leoklubbarna. ”Leda för livet” illustrerar leoandan att hjälpa andra och det viktiga samarbetet med Lions som leder
till en väg av hjälpinsatser under hela livet. Ladda hem denna video från iTunes utan kostnad eller streama den på
Lions Clubs Internationals YouTube-kanal .

LCI:s butik på webbplatsen
I Lions butik på webbplatsen finns ett antal artiklar för leomedlemmar, till exempel rockslagsnålar, vägskyltar,
flaggor, standar, västar, kläder och mycket mer! Handla genom att klicka på följande länk
https://www2.lionsclubs.org. Klicka på Svenska, LCI-butiken och därefter på "Leo Supplies" i kolumnen längst till
vänster. Då kommer du till en sida där du kan se leorelaterade artiklar.
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