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Välkommen till 
Nyköping och 

101-O 
ZO-utbildning

2019
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09.00 Introduktion och presentation av deltagare och mål för dagen

09.20 Avsnitt: ADMINISTRERA

Vilka rapporter ska inkomma från klubbar och zonen.

Hur går detta till och vilka media används

10.20 Avsnitt: FÖRBEREDA

Målformulering

Vilka befogenheter/skyldigheter har jag som 

ZO

Uppföljning av klubbverksamheter/samarbeten

12.00 Lunch

12.45 Avsnitt: GENOMFÖRA

Hur genomför jag ett effektivt möte

Konflikthantering och retorik

15.00 Kaffe

15.30 Avsnitt: ENTUSIASMERA

Samarbeten, allianser.

Hur använda Lions material

17.00 Diskussion och upprättandet av handlingsplan

17.30 Avslutning av dagen



Vilka är våra förutsättningar?
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• § 31 I varje zon ska finnas en distriktsguvernörens 

rådgivande kommitté. Kommittén består av 

zonordföranden samt presidenten, 1:e vice presidenten 

och sekreteraren i varje klubb inom zonen. Kommitténs 

sammanträden kallas zonmöten och är öppna för alla 

klubbmedlemmar.

• Riksmötet beslutade med två tredjedels majoritet att 

godkänna förslaget.

• Anette Eiserman, LC Mölnlycke yrkade på att 

förhandlingsordningen ändras med hänsyn till 

besluten.Riksmötet beslutade att bifalla förslaget.

Utdrag protokoll riksmötet
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• §1

• Presidenten ska - vara aktiv medlem i distriktsguvernörens 

rådgivande kommitté i den zon som klubben tillhör

• Sekreteraren ska - vara aktiv medlem i distriktsguvernörens 

rådgivande kommitté i den zon som klubben tillhör 

• Kassören ska - som medlem i distriktsguvernörens 

rådgivande kommitté i den zon som klubben tillhör, delta i 

zonmöten inom zonen 

• 1:e vice presidenten ska - vara aktiv medlem i 

distriktsguvernörens rådgivande kommitté i den zon som 

klubben tillhör.

Normalarbetsordning för klubb



7

• Medlemsordföranden/GMT ska

• - delta i möten med distriktsguvernörens rådgivande 

kommitté i den zon som klubben tillhör

• Ordföranden servicekommittén/GST

• - delta i möten med distriktsguvernörens rådgivande 

kommitté i den zon som klubben tillhör

• PR/Kommunikationsordföranden

• -delta i möten med distriktsguvernörens rådgivande 

kommitté i den zon som klubben tillhör

Normalarbetsordning för klubb forts
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Vad ska åstadkommas under zonåret

Handlingsplan för min Zon

Presidentmöte

• Mötesplanering för tid av Zon-möten

• Innehåll på dessa möten 

• Besöksplanering för ZO’s besök hos klubbarna

Distriktrådsmöten

Utbildning av tjänstemän planering



Administrera:

• Vad ska inkomma från klubbar

• Hur ska jag som ZO rapportera

• Vilka media kan användas och hur går det till?
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Rapporter och annat

Mötesrapport från distriktsguvernörens 
rådgivande kommitté som innehåller rapport 
till DG,GMT, GLT o LCI

MyLCI

MyLion (Aktiviteter)  

Rapport inför DR- och DM-möten



Förbereda:

• Vilka befogenheter/skyldigheter har jag som 

ZO?

• Vad har hänt tidigare och vad bör jag ta hänsyn 

till i min planering?
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• Ge klubbtjänstemän en anledning att närvara! 

• Se till att ämnet kommuniceras tydligt och 

tilltalar dem som förväntas delta

• Bjud  gärna in gästföreläsare för att förstärka

budskapet



13

• Välj en mötestid då en majoritet av klubbarna kan 

vara representerade och en plats som passar de flesta. 

• Skicka kallelser till mötet i god tid före evenemanget.

• Informera om evenemanget på distriktets hemsida.
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• Fundera över flera olika kanaler för 

kommunikation, till exempel brev, e-post, 

telefonsamtal samt sociala medier 

och använd dem alla! 

• Människor kommunicerar på olika sätt, så en 

del kan gå till hemsidan för information medan 

andra kanske är lättare att nå med ett 

telefonsamtal. 



Genomföra:

• Hur planerar jag mitt verksamhetsår och gör 

varje möte meningsfullt?

• Vad ska jag tänka på före och under mötet?
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https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons

https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/zone-region-chairpersons
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Zon-möten/Förslag till ämnen

1. Fokusera på hjälpinsatser 

2. Fokusera på medlemskap 

3. Fokusera på ledarutveckling 

4. Fokusera på framtiden/PR
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Mötet

• Håll kontroll över mötet

• Sammanfatta och dokumentera

• Skicka ut noter snarast efter mötet

• Svara upp mot eventuella 

önskemål/frågetecken snabbt



Entusiasmera:

• Hur kan jag använda mig av Lions 

material i min Zon?

• Vilka möjligheter finns till allianser och 

samarbeten i närområdet?

• Hur blir vi attraktiva för eventuella nya 

kandidater?
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Grafisk design

http://lions.se/PR/Grafiskaprofilen/Grafiska-profilen_svenska_LIGHT.pdf

http://lions.se/PR/Grafiskaprofilen/Grafiska-profilen_svenska_LIGHT.pdf
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Visuell kommunikation



22

Sociala medier/Facebook
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Sociala medier/Twitter
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Sociala medier/YouTube
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Ett bra exempel på enkla annonser
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Handlingsplan:

• Vad är realistiskt?

• Vad är möjligt?

• Kan jag ta hjälp av någon?



Avslutning:

” Bättre att sätta ett mål som man kan nå, jämfört med att tro 

att man kan hoppa 9 meter i längdhopp på första försöket!”

Bob Beamon som bara klarade 8,90 meter i OS i Mexico City 1968


