
Distriktets mål 2020-2021

Distrikt:

Konstitutionellt område: Europa

106 A

Medlemsutveckling

Målbeskrivning
Vid slutet av verksamhetsåret 2020–2021 kommer vårt distrikt att uppnå positiv medlemstillväxt (uppfylla 
eller överträffa förra årets medlemssiffror).
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Handlingsplan



Klart datumInleds datumResurser som krävsAnsvarigHandlingssteg

Establishing a new Specialty Club. GMT. Funds, motivation, 
commitment and 
information.

1.August 2020. February 
2021.

Conduct recruitment activities. GMT, GLT, Zone 
Chairpersons, 
Presidents etc.

Planning and 
coordination.

1. September 
2020.

June 2021.

LCIF: Kampanj 100

Målbeskrivning
Vid slutet av verksamhetsåret 2020–2021 kommer vårt distrikt att stödja LCIF i sina strävanden att uppnå målet för 
Kampanj 100, vilket är att samla in USD 300 miljoner.

Handlingsplan

Jag kommer att stödja distriktets insamlingsmål och samarbeta med distriktets LCIF-koordinator, för att säkerställa att 
vårt distrikt uppnår dessa mål samt jag kommer lära mig mer om de möjliga utmärkelser som kan komma att utdelas 
till vårt distrikt för enastående stöd av LCIF och Kampanj 100.

Jag kommer att föregå med gott exempel, genom att be min klubb att sätta upp ett mål för stöd till Kampanj 100 och 
LCIF, inkludera LCIF och Kampanj 100 i mina presentationer och tal i distriktet, ge en personlig gåva eller säkerställa 
min klubbs deltagande samt bjuda in distriktets LCIF-koordinator och/eller klubbens LCIF-koordinator att regelbundet 
framföra presentationer i klubben.

Mitt distriktsråd kommer ge distriktets LCIF-koordinator tid att presentera uppdateringar vid varje distriktsrådsmöte 
samt kommer säkerställa att det vid vårt distriktsmöte finns tid till presentationer/seminarier om LCIF och Kampanj 100 
och plats för en utställningsdisk om LCIF. Jag kommer dessutom att boka in regelbundna uppdateringsmöten eller 
telefonsamtal med distriktets LCIF-koordinator mellan distriktsrådets möten.

Jag kommer att samarbeta med distriktets LCIF-koordinator för att utbilda mig själv om möjligheter till anslag från 
LCIF, särskilt anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället, och därmed uppmuntra mitt distrikt att utveckla 
projekt som skulle kunna stödjas av ett anslag från LCIF.

Mitt distriktsråd kommer säkerställa att betydande donationer, såsom ledande och större donatorer, modellklubbar och 
100/100-klubbar uppmärksammas vid evenemang som genomförs i mitt distrikt.

MULTIPELDISTRIKTETS EGEN PÅVERKAN

Målbeskrivning

Handlingsplan

Klart datumInleds datumResurser som krävsAnsvarigHandlingssteg

Coordinated focus on education 
and management.

DG, GAT Team, Zone 
Chairpersons and 
Presidents.

Funding, time, 
planning and 
coordination.

1. August 2020. June 2021.

Seminars on LCIF, LCI reporting 
and knowledge sharing.

GLT, GMT and GST. Facilities and funding. 1. September 
2020.

May 2021.

DISTRICT CUSTOM IMPACT

Målbeskrivning

Handlingsplan



Klart datumInleds datumResurser som krävsAnsvarigHandlingssteg

Establish increased 
responsibility and tasks for Zone 
Chairpersons.

DG, VDG and GLT. Motivation and will. 1. October 2020. May 2021.

Increased focus on LCIF- and 
activity reporting.

GAT Team, Club 
Presidents.

Information and follow 
up activities.

1. August 2020. June 2021.


