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DG EXTRA 6 
 
Efter varje DG brev som handlar om aktuella händelser inom Lions, kommer det som jag nämnt tidigare, 
ett extra blad som berör ämnet ”roligt tillsammans”. Det är så många faktorer som inverkar på en 
medlems trivsel och därför har jag valt att indela dem i följande rubriker: 
 

1. VARFÖR SLUTAR LIONS? 
2. REKRYTERING & KONTINUITET 
3. HUR MÅR KLUBBEN?  
4. VAD ÄR LIONS? 
5. LCI WEB-MÖLJIGHETER INOM LIONS 
6. LÄR KÄNNA VARANN 
7. VIDGA VYERNA  
8. KREATIVITET & MÅNGFALD 
9. ERKÄNNANDE 

 
 LÄR KÄNNA VARANDRA! 

 
Inom Lions är det av största vikt att man lär känna alla sina vänner i klubben väl. Man skall ju sannolikt 
umgås med varandra livet ut. Ju bättre man känner varandra, desto större förståelse finns det till allas 
olikheter och behov. Det finns många olika orsaker till varför man är med i Lions och det finns säkert lika 
många variabler vad man helst vill göra inom Lions.  
 
FUNKTIONER OCH UPPDRAG 
Generellt ska alla medlemmar dra sitt strå till stacken. Många klubbar har system där alla någon gång ska 
ha haft alla funktioner i klubben. Av erfarenhet kan jag säga att det inte är optimalt, en del medlemmar 
har till för att de borde ta en funktion som de inte känner sig till freds med. Det kan vara att man inte vill 
vara president för att man inte tycker om att leda möten eller kassör för att man inte känner sig till freds 
med ekonomi osv. Därför är det viktigt att man alltid försäkrar sig om att medlemmarna samtycker till de 
uppdrag de får i klubben, framför allt ledande positioner. 
 
UTNYTTJA KLUBBEN S KOMPETENS 
Om man känner varandra väl kan man dels utnyttja medlemmarnas kunskaper och kompetens inom olika 
områden och även undvika obehag. Skillnaden mellan en medlem som gör något den kan eller brinner för 
och en som gör det den är tvungen att göra, kan vara skillnaden mellan succé eller misslyckande. 
 
MEDLEMSPRESENTATIONER 
Ett tips för att lära känna varandra bättre är att klubben nu och då har medlemspresentationer. Man kan 
nu och då ha 15 minuters presentation, typ ”här är mitt liv” där medlemmen berättar lite om sig själv, 
familj, jobb, fritid vad man brinner för. Är man en stor klubb kan man ta flera per möte. Viktigt är att 
minnas upprepa dessa efter några år de det kommer in ny a medlemmar som inte hört dem förut. 
 
PLACERINGSKORT 
Ett sista tips för att lära känna varandra bättre och undvika grupperingar i klubben, är att skaffa 
placeringskort. Klubbmästaren delar ut placeringskort när du kommer till månadsmötet så att du alltid 
sitter på nya platser och med olika medlemmar. Du kan till exempel använda två spelkortspackar och 
samma kort kan sedan även användas till eventuellt klubb lotteri. Hoppas ni fick någon ny inspiration! 
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