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Leiðir til að læra hjá Lions

• Almenn námskeið

• Leiðtogaskólinn

• Stjórnendaskólinn

• Umdæmisstjóraskólinn

• Lions Learning Center



Dagskrá 2019-2020 (drög)

• Verðandi leiðtogar (ELLI) 15.-17. nóvember ´19

• Leiðtogaskólinn (RLLI) 6.-8. febrúar ´20

• Leiðbeinendanámskeið (FDI) 20.-22. mars ´20

• Ritaraskóli upprifjun (á netinu) september/október ´19

• Svæðisstjórar – framhald október ´19

• Leiðsöguljón (Guiding Lions) haust- og vetrarmisseri ´19

• Siðameistarar miður október ´19

• Allt um Lions október ´19/mars ´20

• Námskeið eftir pöntunum september ´19- apríl ´20



Almenn námskeið

• Allt um Lions

• Breyting til batnaðar (Club Excellence Process) Pro

• Breyting til batnaðar (Club Excellence Process)

• Siðameistaranámskeið

• Öll leiðtogaskólanámskeiðin í boði sem sér námskeið

• Önnur námskeið sem eru í undirbúningi eða til staðar
• Webinar – netnámskeið með Go-To-Meeting

• Fróðleiksmolar á facebook/Lions mál,  í Lions tímaritinu, o.fl.

• Vídeónámskeið á netinu



Dæmi um námskeið í boði



Stjórnendaskólinn

• Haldinn fyrir stjórnendur klúbba á Lionsþingum
• Formannaskóli

• Svæðisstjóraskóli

• Ritaraskóli

• Gjaldkeraskóli

• Upprifjunar- og framhaldsnámskeið
• Ritaraskóli að hausti (nú á Go-to-meeting)

• Svæðisstjóraskóli – framhald

• Formannafundir (auka fræðslu þar?)



Umdæmisstjóraskólinn

• Fyrsti varaumdæmisstjóri (verðandi umdæmisstjóri)
• Þrír hlutar

• Skóli á Íslandi (1 dagur)

• Skóli í St. Charles rétt hjá Oak Brook (3 dagar)

• Skóli á alþjóðaþingi (1 dagur)

• Annar varaumdæmisstjóri
• Þrír þættir

• Leiðtogaskólinn

• Skóli á Íslandi

• Vinnubók frá alþjóðastjórn Lions og netnám



Umdæmisstjóraskólinn

• Námskeið (Verðandi umdæmisstjóri)
• Starf umdæmisstjóra (með undirbúningsverkefni)

• LCIF sjóðurinn og verkefni hans

• Virk hlustun

• Opinber ræðuflutningur (með undirbúningsverkefni)

• Að hvetja til verkefna og ný hjálpartæki til þess 

• Fundarstjórnun og Samskiptareglur (Protocol)

• Netnámskeið (verðandi umdæmisstjóri)
• Ætlast er til að verðandi umdæmisstjórar (1st VDG) taki 10 tiltekin námskeið á 

netinu (einhver þeirra eru líka í Leiðtogaskólanum (RLLI)



Lions Learning Center (LLC)
Mikið úrval sjálfsnámsnámskeiða (36) á vef LCI á ensku og skandinavísku



Leiðtogaskólinn (RLLI)

• Þrír dagar með þéttri dagskrá
• Lions baklandið

• Skapandi hugsun

• Að halda góða fundi

• Áhrifaríkur málflutningur

• Tímastjórnun

• Að virkja og hvetja

• Að takast á við breytingar



Leiðtogaskólinn (RLLI)

• Þrír dagar með þéttri dagskrá
• Ræðuflutningur nemenda og sjálfsmat

• Persónuleg markmið

• Fjölbreytileiki

• Markmiðssetning

• Öflugt hópstarf

• Að leysa ágreining

• Námskeið sem stundum eru boðin í stað annarra
• Samskipti og virk hlustun

• Árangursrík liðheild



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



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.



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



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



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.



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



Að takast á við breytingar, 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.



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“



Fjölbreytileiki, 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.



Markmiðasetning, Goal Settings

• Hvers vegna skiptir máli að setja sér markmið

• Æfingar í markmiðasetningu 

• Æfingar í að gera aðgerðaáætlun



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
Námskeiðsdagskrá 2019-2020



1

Certified Guiding Lion Program

Styrkleiki er lykillinn að árangri



Markmið Leiðarljóna

Að skilja hlutverk Leiðarljóna (Guiding Lion).

Þróa áætlun til að leiða klúbb til sjálfbærni og styrkleika.

Veita stjórnarmönnum tæki og tól til að stjórna sínum
klúbbi.

Koma á kerfi til að fylgjast með framþróun klúbbs á 
meðan á verkefninu stendur.
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Sex þættir árangursríkra klúbba



Skipulag vinnustofunnar

Hluti I: Hæfni árangursríkra Leiðarljóna

Hluti II:  Að ná góðri byrjun – Sérfræðingur í upplýsingu

Hluti III: Að mynda þjálfunarteymi stjórnarmanna klúbbs

Hluti IV: Skipuleggja þjálfun stjórnamanna klúbbs

Hluti V: Mat á þörfum klúbbsins

Hluti VI: Verkfæri Leiðarljóna

“The Certified Guiding Lion” námið er hægt að stunda í sjálfsnámi eða sækja í kennslustofu.
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Club Officer Tools

Standard Club Structure 

Standard Club Constitution & By-Laws

Club President/First Vice President e-Book 

Club Secretary e-Book 

Club Treasurer e-Book 

Club Membership Chairperson e-Book

Club Service Chairperson e-Book

Club Officer Installation

Club Officer Tools

Standard Club Structure 

Standard Club Constitution & By-Laws

Club President/First Vice President e-Book 

Club Secretary e-Book 

Club Treasurer e-Book 

Club Membership Chairperson e-Book

Club Service Chairperson e-Book

Club Officer Installation

Participant Guiding Lion Tools

Charter Night Planning Guide  

Certified Guiding Lion Course Workbook 

Certified Guiding Lion Rebuilding Assessment 

Guiding Lion Assignment Form 

Participant Guiding Lion Tools

Charter Night Planning Guide  

Certified Guiding Lion Course Workbook 

Certified Guiding Lion Rebuilding Assessment 

Guiding Lion Assignment Form 

Námsefni vinnustofunar

Club Quality Tools

Best Practice for Financial Transparency 

Blueprint for a Stronger Club 

Club Quality Initiative 

Your Club, Your Way! 

Club Quality Tools

Best Practice for Financial Transparency 

Blueprint for a Stronger Club 

Club Quality Initiative 

Your Club, Your Way! 

Club Membership and Project Planning

New Member Orientation Guide 

Lions Community Needs Assessment 

Making it Happen:  Guide to Club Project Development

New Member Installation

Club Membership and Project Planning

New Member Orientation Guide 

Lions Community Needs Assessment 

Making it Happen:  Guide to Club Project Development

New Member Installation
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Styrkleiki er lykillinn að árangri

Hæfni árangursríkríkra
Leiðarljóna

Hluti I
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Hluti I: Hæfni áhrifaríks Leiðarljóns

Stjórnandi

Ráðgjafi

Tengiliður

Áhugasamur
Skilvirkur

fyrirlesari

Hlustandi

Tæknilegur

Hvatamaður

Þjálfi

Miðlari

Áhorfandi

Skipuleggjandi

Teymisbyggir

Uppbygging á hæfni mun nýtast þér í daglegu lífi og starfi
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Mælikvarði á
árangur

Hluti I: Hæfni áhrifaríks Leiðarljóns

Mikilvægasti þáttur í hæfni Leiðarljóns"

Skuldbinding!!!

Lokamarkmið Leiðarljóna er að gera klúbb sjálfbæran og sjálfstæðan.
Leiðarljón hefur lokið verki sínu þegar klúbburinn hefur ekki ekki lengur
þörf fyrir leiðbeiningu.
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Sérfræðingur í upplýsingu

Að ná góðri byrjun

Hluti II
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Lions learning center.

Hluti II: Að ná góðri byrjun
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Hluti II: Að ná góðri byrjun

Auðlindir fyrir árangursríka klúbbstarfsemi

Vertu auðlindin sem þekkir auðlindirnar
Be the resource that knows the resources.
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Að mynda þjálfunarteymi
stjórnarmanna klúbbs

Hluti III
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Hluti III: Að mynda þjálfunarteymi

Leiðbeinendur stjórna

Tengja stjórnarmenn við reynslumikla
stjórnarmenn annarra klúbba veitir góðan
stuðning. Vera meðvitaður/meðvituð um 

nýjustu tól og auðlindir.

Tvö Leiðarljón

Skipa tvo reynda leiðtoga til að dreifa
álaginu. Eitt leiðarljón situr alla fundi og 

er tilbúið að svara spurningum.

Svæðisstjóri

Bjóða stjórnarmönnum upp á þjálfun
með námskeiðum sem svæðisstjóri
stendur fyrir.

Teymi umdæmisstjóra

Veita fræðslu með námskeiðum sem
haldin eru á vegum umdæmisins.

Klúbbur
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Skipuleggja þjálfun
stjórnamanna klúbbs

Hluti IV



Vinnustofa eitt: Kynning og skipulag!

Vinnustofa tvö: Starfsemi klúbba. 

Vinnustofa þrjú: Að halda innihaldsríka og skemmtilega fundi.

Vinnustofa fjögur: Mikilvægi félagafjölgunar og að halda félögum.

Vinnustofa fimm: Undirbúa framtíðina og ná góðum árangri

Hver vinnustofa er um 60 minútur.

Hluti IV: Skipuleggja þjálfun stjórnamanna
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Mat á þörfum klúbbsins

Hluti V



Hluti V:  Mat á þörfum klúbbsins

• Skilningur á skyldum klúbbsins

• Stjórnun klúbbsins

• Þjónustuverkefni klúbbsins

• Samskipti

• Fundir

• Félagafjölgun

• Stuðningur við umdæmið

• Frekari þróun leiðtoga innan klúbbs
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Verkfæri Leiðarljóna

Hluti VI
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Framvinda klúbbs!

Skýrsluskil

Staða klúbbsins

Saga skýrsluskila

Stjórnarskipti

Nettó félagar

Félagar aukning/fækkun

Saga skýrsluskila

Stjórnarskipti

Félagaskýrslur

Staða klúbbs

Framlög til LCIF

Auðlind: Club Health Assessment



2020

Hluti VI:  Verkfæri Leiðarljóna

Ársfjórðungsskýrsla

Innheldur mikilvægar
upplýsingar og um 
framvindu starfsins.  

LCI má nálgast í síma
(630) 468-6810 
eða með tölvupósti: 
certifiedguidinglions@lio
nsclubs.org.

Þjónusta við LeiðarljónLokaskýrsla

Eftir tveggja ára
leiðsögn við klúbb er
skilað lokaskýrslu
um starfið.
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Staðfestingarferlið

Ljúka námsefninu

Ljúka prófi og fylla út staðfestingareyðublað, 
sem er undirritað af DG, D/MD GLT 
fulltrúa/stjóri til staðfestingar

Staðfesting og próf sent til:

.
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Presidential Certified Guiding Lion Award

Spurningar?  

Takk fyrir
þátttökuna



Gefðu öllum Lions og Leó tækifæri



Það er eflandi að

vera í Lions

Átakið Nýjar raddir 2019-2020: Hvatt er til
jafnvægis milli kynja og fjölbreytni í 
félagahópnum með því að fá fleiri konur, ungt
fólk og fólk úr þjóðfélagshópum sem ekki eru
fjölmennir innan Lions til liðs við okkur. 



Nýjar raddir

hjálpa okkur að vaxa

Nýjar raddir er vettvangur til að deila nýjum hugmyndum og læra hvert af öðru. Hvatt er
til þess að klúbbar séu duglegir og frumlegir við að gera eitthvað nýtt og öðruvísi.

Sérhver Lionsfélagi er hvattur til að ná til líklegra Lionsfélaga og deila reynslu sinni af
Lions svo að við fáum öll tækifæri til að vaxa í starfi og sem einstaklingar.  



Hverjir eru

Nýjar raddir?

ÞJÓNUSTUVERKEFNI

FÉLAGAMÁL

LEIÐTOGAHÆFNI

MARKAÐSMÁL

Nýjar raddir eru Lions og Leo félagar sem
eru áhrifavaldar á einu af fjórum
áherslusviðum okkar:
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Lykilatriði

• Nýsköpun og sköpunargleði eru einkenni átaksins

• Staðan á samfélagsmiðlum er einstök. Facebook síðan okkar er með meira en 7.300 

fylgjendur

• Þetta snýst um að byggja upp sjálfsöryggi og tækifæri fyrir Nýjar raddir, sem ekki hafa

heyrst áður, til að taka að sér leiðtogahlutverk

• Markmiðið er að mynda jafnvægi milli kynja og fjölbreytni í félagahópnum og gera

þannig hreyfinguna okkar móttækilegri fyrir breytingum og nýsköpun

• Nálgun hvers lands og svæðis byggir á frumkvæði og framkvæmd félaga þar

NÝ NÁLGUN



Þeir sem finnst að Lions efli þá geta tekið þátt!

• Sem vilja deila reynslu sinni

• Sem hafa nýjar hugmyndir til að deila

• Sem ekki hafa haft tækifæri til að vera í forystu

• Sem trúa á gildi (mission) okkar og vilja hvetja aðra til virkrar þátttöku

HVERJIR GETA TEKIÐ ÞÁTT? 



Uppbygging og stuðningur



Umdæmisstjóri

• Finnur Nýjar raddir í umdæminu

• Tilnefnir Nýjar raddir til viðurkenningar með því að útfylla rafræna umsókn

• Kynnir nýjar raddir á viðburðum í umdæmi og í samskiptum

Stuðningur frá LCI

• Sérstakar viðurkenningar til Nýrra radda (afhentar í Mílanó) 

• Stuðningur við viðburði og kynningu á nýjum röddum

• Rafrænt tilnefningareyðublað (sent til fjölumdæmis)

• Stafrænn vettvangur á netinu fyrir allar Nýjar raddir

HLUTVERK UMDÆMA



Umsjónarmaður/stjóri í fjölumdæmi (valkvætt) 

• Hvetur til þátttöku

• Kynnir átakið í fjölumdæminu

• Hvetur aðra til að verða Nýjar raddir

Stuðningur frá LCI

• Stafrænn vettvangur á netinu fyrir umsjónarmenn/stjóra

• Leiðbeiningar, glærur og önnur verkfæri

HLUTVERK FJÖLUMDÆMA



Tilnefndar Nýjar raddir

• Deila reynslusögum sínum

• Taka að sér að halda ræður og að vera fyrirmyndir

• Hvetja aðra til að verða Nýjar raddir

Stuðningur frá LCI

• Stafrænn vettvangur fyrir tilnefnda til að taka þátt

• Verkfæri til að hjápa þeim að vaxa og læra

• Leiðir til að deila reynslu

HLUTVERK NÝRRA RADDA



Area Leaders 

• Kynna Nýjar raddir á viðburðum og þingum

• Mæla með Nýjum röddum við GAT Chairperson og International New Voices 

Coordinator  

• Kynna nýjar raddir á viðburðum í umdæmum og í samskiptum

Stuðningur LCI

• Microvefur (Örvefur) með efni og verkfærum

• Glærukynningar og efni til að kynna Nýjar raddir og vekja athygli á þeim

• Stafrænn vettvangur til að vekja athygli á framúrskarandi Nýjum röddum

• Facebook 

HLUTVERK GLOBAL ACTION TEAM



Ferli til að tilnefna
félaga

GAT area og 
regional stjórar

GAT Chairperson 
International New 

Voices Coordinator

DIGITAL

Nýjar raddirNýjar raddir í umdæmi

Allir umdæmisstjórar hafa fengið
viðurkenningar og verið beðnir að
tilnefna einn Lionsfélaga á hverju
sviði Nýrra radda ekki seinna en
31.10.2019

LCI fylgist með virkni á 
samfélagsmiðlum til að finna
Lionsfélaga sem hafa áhrif. 

1

GAT area stjórar velja
fjóra Lionsfélaga frá
hverju constitutional area

2

GAT formaður og 
International New Voices 
Coordinator velja fjóra
lokatilnefnda

3

Fjölumdæmi fá
nöfn tilnefndra og 
eru beðin um að
velja fjóra hæfustu

Nýjar raddir í 
fjölumdæmi

4



Tímalína tilnefninga

Tilnefningarferlið: 

Sérhverjum umdæmisstjóra voru sendar viðurkenningar til að veita Lions- eða Leófélaga í 
á hverju hinna 4 sviða. Þegar búið er að tilnefna fjórar Nýjar raddir fer eftirfarandi ferli af
stað til að tryggja að allar upplýsingar séu réttar er varða tilnefninguna, staðfestingu þess
tilnefnda á tilnefningunni og heimild til að deila reynslusögunni. 

31. október Lokafrestur til að skila tilnefningum.

15. nóvember LCI biður um reynslusögur frá þeim sem eru tilnefndir

1. janúar Lokafrestur tilnefndra til að skila reynslusögum

15. janúar Reynslusögum úr umdæmum skilað til fjölumdæmis

1. mars Lokafrestur fjölumdæma til að tilnefna í fjölumdæmi

15. mars Reynslusögum skilað til GAT Area and Regional Leaders

1. apríl Bestu reynslusögurnar valdar í hverju CA  

15. apríl Bestu reynslusögurnar í heiminum valdar



Tilkynntu að Nýjar raddir haldi áfram

• Upplýstu GAT á öllum stigum

• Hvettu leiðtoga til að vinna með því Nýju radda teymi sem er til staðar

Virkjaðu umdæmisstjóra

• Hvettu umdæmisstjóra til að nota viðurkenningarnar og tilnefna Nýjar raddir

• Hvettu umdæmisstjóra til að vekja athygli á þeim sem þeir hafa tilnefnt á 

viðburðum sem tengjast Lions og í fjölmiðlum

Skipaðu stjóra í fjölumdæminu

• Hvettu fjölumdæmisstjóra til að skipa einstakling til að sjá um málaflokkinn

• Sendu afrit af öllum samskiptum til stjórans í fjölumdæminu

Gerðu áætlun fyrir árið

• Tryggðu pláss í dagskránni á þingum og viðburði

• Fjallaðu um Nýjar raddir í samskiptum við aðra

NÆSTU SKREF



Til að fá frekari upplýsingar hafðu samband við: 

Starfsfólk District and Club Administration:  

Newvoices@lionsclubs.org

Og tengdu þig við

Facebook: Lions New Voices

Örvefur: https://weserve.org/newvoices 

Og taktu þátt í samtalinu!



Stuðningur frá LCI



Social
• Manage social media to be utilized to engage members at all levels 

and share ideas. 

3 Website

• Bold presence on the website that serves as a destination for 
campaign promotion and resources.

4

1

I‘m a voice of membership. 
I’m a voice of leadership. I’m 
a voice of service. I’m a voice 
of marketing. I’m a new 
voice, which voice are you?

2

Team Support

• From the District Governor through the Global Leaders, providing 
presentations, materials and consulting support for local initiatives.

PROGRAM SUPPORT

“Webinars

• Continue volunteer-led webinars that proved successful in sharing 
ideas and reaching Lions with leadership development concepts 
that were meaningful. 

5 Events

• Refine and expand participation in International Women’s Day 
and other events to reach beyond Lions and reposition LCI as 
inclusive. 



ADDITIONAL RESOURCES

Women’s Workshop 
Grant

US$8,000 is available per Constitutional Area, 
each fiscal year as designated funding to host a 

Women’s Workshop.

Up to US$2000 can be used towards each 
event.

Women’s Symposium 
Grant

US$8,000 is available per Constitutional Area, 
each fiscal year as designated funding to host a 

Women’s Symposium.

Up to US$2000 can be used towards each 
event.

• Explore factors surrounding the 
recruitment and retention of women in 

specific parts of the world

• Devise strategies for increasing the 
number of women in membership and 

leadership positions

• Create action plans for 
implementation

• Identify new community projects that 
are of interest to women

• Promote Lions clubs within the 
community

• Identify potential members

• Charter a new club/club branch to 
complete a new community project



Fjölumdæmisfundur, ágúst 2019

GLT-teymið á Íslandi, ágúst 2019



Efnistök

2

1. Lion Account

2. MyLion Yfirlit

3. MyLion fyrir leiðtoga

4. Framtíðinn í MyLion



Lion Account

3

• Einn innskráningaraðgangur að

öllum lokuðum vefgáttum LCI.

• Lion Account veitir aðgang að:

• MyLCI
• MyLion
• Verslun
• Innsýn
• Lions Learning center
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MyLion will replace MyLCI service activity 

reporting starting July 1, 2019.  All other 

MyLCI features will remain available.

MyLion

• skipulagðu, bjóddu og deildu
Þjónustuverkefnum klúbbs, 

umdæmis eða fjölumdæmis.

• Skilaðu skýrslu um þjónustuverkefni

ef þú ert stjórnarmaður.

• Finndu, tengdu og spjallaðu við

Lionsfélaga um allan heim.

• Skoðaðu lykilgögn fyrir klúbbinn

þinn, umdæmið, fjölumdæmið o.s.frv.



Hvað þarf ég að vita um MyLion?

5

1. MyLion er í stöðugri þróun

• MyLion var prófað af 300 Lionsfélögum. Þróunin í dag byggist á 
endurgjöf frá notendum.

2. MyLion tók yfir MyLCI í skilum á þjónustuverkefnum

í júlí 2019

• Mikið af stuðningsefni á netinu. Íslenskar leiðbeiningar til fyrir lykilþætti.

3. MyLion er aðgegnilegt í gegnum hvaða tæki sem er

• Innskráning MyLion í öllum vöfrum.
• App sem má nálgast frítt fyrir farsíma og spjaldtölvur



� Lions félagar vilja getað tengst hvar sem þeir eru staddir í heiminum

� Lions félagar vilja meiri aðgang, fleiri tól og auðveldari skýrslugerð fyrir

þjónustuverkefnin.

� Lions félagar vilja hafa meiri stjórn samskiptum sínum við LCI.

Source: Digital surveys of over 1,500 Lions from around the world, 2017.

Af hverju MyLion?



Hvernig styður MyLion mig sem leiðtoga?

MyLion fyrir leiðtogann?



88

Sýndu stuðning við klúbbana í umdæminu

Aukinn sýnileiki starfs klúbbanna í umdæminu og fjölumdæminu
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• Skipuleggðu ferðir og heimsóknir í 

tengslum verkefni klúbbanna í 

umdæminu.

• Búðu til þín þjónustuverkefni og 

hvettu klúbba til að taka þátt með

einstaklingsmiðuðum skilaboðum.

• Komdu auga á tækifæri til frekari

umbóta.

Gerðu áætlanir og fylgstu með þjónustuverkefnum, fundum og fjáöflunum
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Leiðbeinandi aðgerðarhnappar

Yfirlit
framgangs

Sýnir hvar þú ert

staddur í

skýrslugerðinni

og sýnir

framgang hennar

Aðgerðarhnappar
Heim, nýtt verkefni, 

skila skýrslu um 

verkefni, mín verkefni

og tölfræði.   



11

Skýrar upplýsingar

Segðu þína
þjónustusögu

Með “activity details” 

getur þú deilt enn frekari

upplýsingum um 

verkefnið eða hvert

markmið klúbbsins, 

umdæmisins eða

fjölumdæmisins.

Frekari upplýsingar

Þegar þú þarft á þeim
að halda

Hér eru frekari upplýsingar

um hvernig þú getur gert

áætlanir um þjónustverkefni

og/eða framkvæmd þeirra.

Stýrðu þinni friðhelgi

Við erum upptekin af

friðhelginni þinni. MyLion

gefur þér fulla stjórn

hverjir geta séð verkefni

eða tekið þátt í því.
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Bjóddu fólki, klúbbum eða umdæmi til að taka þátt

Leitaðu einstaklinga, 
klúbba og bjóddu
þeim að taka þátt

Fáðu frekari virkni með

þvíað bjóða þeim sem þú

vilt til að taka þátt í

verkefninu þínu,

Stýrðu hverjum þú
býður með örfáum
smellum

Bættu við eða taktu í

burt þeim sem eru á

boðslistanum þínum um 

leið og þú stofnar

verkefnið.
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Fagnaðu og deildu

Fagnaðu þínum
áhrifum

Að skila skýrslu er í raun

að segja öðrum hvernig þú

leggur lið og áhrifum þínum

á samfélagið.

Deildu frekari
upplýsingum um 
tölurnar

Segðu frá verkefninu í texta

sem skýrir enn frekar áhrifin

sem verkefnið hafði á

samfélagið.
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Club officers and MyLion
Hverjir geta skila verkefnaskýrslum?

• Lions Club President

• Lions Club Secretary

• Club Service Chairperson

• Club Administrator, hvetja klúbba til að skipa

• Leo Club President

• Leo Club Secretary

Hvað annað geta stjórnarmenn gert?
• Eytt/breytt verkefnum sem félagar hafa búið til

• Skilað skýrslum

• Breytt upplýsingum um klúbb (Tip: visit the lionsclubs.org Club Locator to see your updated 

club profile!)
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Réttindi til skýrslugerðar

District admin/ MD admin

Getur aðstoðað alla klúbba

innan umdæmis/fjölumdæmis

með skráningu upplýsinga og

skýrslugerð.



1616

Náðu markmiðum umdæmisins

Fylgstu með gögnum um þjónustuverkefni klúbbana í rauntíma
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• Sparar tíma

• Sjá hvað klúbbarnir í umdæminu

eru að gera

• Fylgstu með áhrifum klúbba í

samfélaginu

• Taktu saman þær tölur sem þig

vantar

Tölfræði
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Hvatning til klúbba um að
nota MyLion

Innskráning
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Undirbúm umdæmið fyrir MyLion

1

2

3

Uppfæra félagatal í MyLCI sérstaklega póstfang og símanúmer.

Hvetja klúbbritara til að færa félögum Member ID til að auðvelda þeim

skráningu.

Hafið samband við mylion@lionsclubs.org ef ykkur vantar hjálp.



Væntanlegt
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• Registration: Aðrar, auðveldari innskráningarleiðir

• Reporting 

— Signature activities

— Additional categories for service projects

• Access: District/Multiple District level service activity planning 

and reporting

Coming soon to MyLion
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Spurningar? 

Please email mylion@lionsclubs.org if you have additional 

questions.
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Þakka ykkur fyrir

© 2018 Lions Clubs International GLT-teymið á Íslandi, Ágúst 2019


