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Halldór Kristjánsson
GLT stjóri fjölumdæmi MD109

• Lkl. Ásbirni, Hafnarfirði, fyrrverandi fjölumdæmisstjóri og núverandi 
fræðslu- og leiðtogastjóri (GLT). 

• Verkfræðingur, framkvæmdastjóri og eigandi Tölvu- og 
verkfræðiþjónustunnar. Halldór hefur víðtæka reynslu af ráðgjöf, 
verkefnastjórnun og kennslu í atvinnulífinu. 

• Halldór hefur mikla reynslu af kennslu um Lionsmálefni og stjórnar og 
kennir á leiðtogaskólanum

• halldor@tv.is

Við komum á klúbbfundi, svæðisfundi og höldum námskeið eða kynningar



Eggert J Levy
GLT fulltrúi umdæmi 109A

• Lkl. Fjörgyn. GLT fulltrúi 109A, fyrrverandi umdæmisritar og formaður.  

• Kennari að mennt og starfaði bæði sem kennari og skólastjóri.  

• Hann hefur kennt á nokkrum námskeiðum Lionshreyfingarinnar þar 
með talið á ritaraskólanum sem haldinn er á Lionsþingi. Eggert kennir 
við Leiðtogaskólann.

• eggertlevy@gmail.com

Við komum á klúbbfundi, svæðisfundi og höldum námskeið eða kynningar



Guðjón Andri Gylfason
GLT fulltrúi umdæmi 109B

• Lkl. Hæng Akureyri, starfandi formaður, fyrrverandi Ungmennafulltrúi 
109B og er núna GLT fulltrúi 109B og ritari 109B. 

• Lífefnafræðingur að mennt og framhaldsskóla-kennari.

• Starfar sem verkefnastjóri hjá Mýsköpun/Marimo í Mývatnssveit.

• Andri hefur kennt við Leiðtogaskólann og á öðrum Lionsnámskeiðum

• lions.andri@gmail.com

Við komum á klúbbfundi, svæðisfundi og höldum námskeið eða kynningar



Verkfærin okkar



Leiðir til að læra hjá Lions

• Almenn námskeið

• Leiðtogaskólinn

• Stjórnendaskólinn

• Umdæmisstjóraskólinn

• Lions Learning Center



Almenn námskeið og fræðsla

• Allt um Lions

• Nýliðafræðsla

• Breyting til batnaðar (Club Excellence Process)

• Siðameistaranámskeið

• Öll leiðtogaskólanámskeiðin í boði sem sér námskeið

• Önnur námskeið sem eru í undirbúningi
• Vefsíðan lions.is (allt námsefni stjórnendaskólans)
• Webinar – vefnámskeið (í undirbúningi)
• Fróðleiksmolar í Lions tímaritinu, póstur á alla félaga  o.fl.
• Myndbönd (fyrir lok starfsárs 2017-2018)



Dæmi um námskeið í boði



Stjórnendaskólinn

• Haldinn fyrir stjórnendur klúbba á Lionsþingum
• Formannaskóli

• Svæðisstjóraskóli

• Ritaraskóli

• Gjaldkeraskóli



Umdæmisstjóraskólinn

• Fyrsti varaumdæmisstjóri (verðandi umdæmisstjóri)
• Þrír fasar

• Skóli á Íslandi

• Skóli á NSR þingum (Norræna samstarfsráðið)

• Skóli á alþjóðaþingi

• Annar varaumdæmisstjóri
• Í þróun

• Leiðtogaskólinn

• Skóli á Íslandi (í mótun)

• Vinnubók frá alþjóðastjórn Lions



Umdæmisstjóraskólinn

• Íslenski þátturinn
• Virk hlustun

• Eyðublöð og skýrslur til LCI

• LCIF sjóðurinn og verkefni hans

• Opinber ræðuflutningur

• Fundarstjórnun

• Undirbúningur fyrir umdæmisstjórastarfið

• Samskiptareglur (Protocol)



Lions Learning Center (LLC)
Mikið úrval sjálfsnámsnámskeiða á vef LCI á ensku og skandinavísku

http://members.lionsclubs.org/EN/resources/leadership-resource-center/lions-learning-center/index.php


Leiðtogaskólinn

• Ein löng helgi með þéttri dagskrá
• Dagskráin - 1

• Samskipti og virk hlustun

• Lions baklandið

• Árangursrík liðheild

• Skapandi hugsun

• Að halda góða fundi

• Áhrifaríkur málflutningur

• Tímastjórnun

• Undirbúningur heimaverkefnis



Leiðtogaskólinn

• Ein löng helgi með þéttri dagskrá
• Dagskrá - 2

• Áskorun til breytinga

• Ræðuflutningur nemenda og sjálfsmat

• Kynning hópverkefna

• Persónuleg markmið

• Fjölbreytni

• Markmiðssetning

• Öflugt teymisstarf

• Að leysa ágreining



Samskipti og virk hlustun, Communication

• Farið yfir hvað það er sem skiptir máli í mannlegum samskiptum

• Möguleikar  samskiptamiðlanna og lögð áhersla á orðræðuna

• Að þekkja sinn samskiptastíl og beita virkri hlustun



Lions baklandið, Lions Fundamentals

• Farið yfir grunngildi Lions: Tilgangur og siðareglur

• Saga Lions í stuttu máli, farið yfir ártölin

• Skipulag og uppbygging hreyfingarinnar



Árangursrík liðsheild, Member Motivation

• Koma auga á hvaða þarfir það eru sem hvetja  félagana til dáða

• Gera sér grein fyrir hvaða hvatar og hindranir eru til staðar

• Gera aðgerðaáætlun yfir hvernig hægt er að virkja/hvetja Lionsfélaga



Persónuleg markmiðslýsing
Personal Mission Statement
• Hjálpar til að finna megingildin í mínu lífi. Hjálpar til að fókusera!

• Kemur orðum að framtíðinni, hvernig vil ég hafa mína framtíð? 
Framtíð klúbbsins?

• Krafturinn sem kemur þegar maður hefur skýran tilgang, „The power
of Purpose“



Skapandi hugsun, Creativity

• Framsýni, hæfileikinn til að sjá hvað nýjar hugmyndir geta gert fyrir 
klúbbinn.

• Þor til að takast á við áskoranir til breytinga. Vera ekki hrædd við að 
setja fram hugmyndir.

• Öflugt hópstarf leiðir af sér fleiri hugmyndir sem hægt er að vinna úr.



Markmiðasetning, Goal Settings

• Hvers vegna skiptir máli að setja sér markmið

• Æfingar í markmiðasetningu 

• Æfingar í að gera aðgerðaáætlun



Tímastjórnun, Time Management

• Forgangsröðun með nákvæmri og raunhæfri markmiðasetningu

• Vita hvenær við erum ofhlaðin verkefnum og hvenær tími er kominn 
til að segja NEI

• Að einbeita sér að einu verkefni í einu í einu, bindur hugann við það 
verkefni og leiðir af sér betra starf og meiri afköst.



Áhrifaríkur málflutningur, Presentation Skills

• Mikilvægt að vekja áhuga áheyrenda með áhrifamiklum málflutningi.

• Málflutningur er gagnvirkur milli flytjanda og áheyrenda og því 
mikilvægt að  undirbúa sig vel, þekkja málefnið sem fjallað er um og 
flytja mál sitt á skilvirkan hátt.

• Góður undirbúningur og skemmtilegur flutningur eru lykilatriði 
áhrifaríks málflutnings



Áskorun til breytinga, Change Management

• Við þurfum að vera opin fyrir breytingum, taka frumkvæði og áhættu 
og vera opin fyrir ólíkum skoðunum.

• Við lifum í síbreytilegum heimi og þurfum að laga hreyfinguna, 
klúbbinn og okkur að breytingunum.

• Aðferðafræðin gagnast öllum sem vilja innleiða breytingar.



Að halda góða fundi, Conducting Effective
Meetings
• Farið yfir helstu þætti í góðum undirbúningi. Tímasett dagskrá!

• Gátlistar fyrir undirbúning og umgjörð funda

• Skilgreina vel hverju þarf að fylgja eftir af ákvörðunum fundarins



Fjölbreytni, Diversity

• Hvað er fjölbreytileiki og fjölmenning; hverju er hægt að breyta, 
hverju ekki?

• Mikilvægir eiginleikar leiðtogans/einstaklings; fjölbreytileiki í 
samsetningu nefnda.

• Leiðir til að tryggja fjölbreytileika og árangur í Lionsstarfinu.



Öflug hópstarf, Supporting Teams

• Mikilvægt að þekkja eiginleika virkra teyma.

• Að finna rétta einstaklinga í teymið.

• Innleiða aðferðir til að velja skilvirka Lionsfélaga í teymið.



Að leysa ágreining, Conflict Resolution

• Meta rétta framkomu við lausn ágreinings

• Meta ástæður ágreinings

• Nýta ákveðna aðferð við lausn ágreinings



Samantekt og umræður
Lionsþing 2018


