
Distriktets mål 2022-2023

Distrikt:

Konstitutionellt område: Europa

106 A

SERVICEAKTIVITETER

Målbeskrivning

Vi slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt att ha ökat procentandelen klubbar som 
inrapporterar hjälpinsatser (uppfylla eller överträffa förra årets siffror avseende inrapportering av 
hjälpinsatser).

Vårt team kommer säkerställa att 10% av klubbarna i distriktet inrapporterar.

Handlingsplan

Målsætning til LCI.docx

MEDLEMSUTVECKLING

Målbeskrivning
Vi slutet av verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt att ha uppnått positiv medlemstillväxt (uppfylla 
eller överträffa förra årets siffror avseende antal medlemmar).
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LEDARUTVECKLING

Målbeskrivning

Senast vid slutet av det första kvartalet verksamhetsåret 2022-2023 kommer vårt distrikt genomförautbildning för 
klubbtjänstemän och zonordförande.

Distriktets GLT-koordinator kommer att inrapportera varje utbildning, genom att använda verktyget för inrapportering i 
appen Learn.

a. Vårt team kommer säkerställa att 10% av zonordförandena deltar i utbildning för zonordförande.

b. Vårt team kommer säkerställa att 30% av klubbtjänstemännen (president, sekreterare, kassör) deltar i utbildning 
för klubbtjänstemän.

c. Ja, distriktets GLT-koordinator kommer att inrapportera genomförd utbildning för zonordförande och 
klubbtjänstemän i Learn.
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LCIF: KAMPANJ 100

Målbeskrivning

Vid slutet av verksamhetsåret 2021-2022 kommer vårt distrikt att stödja LCIF i dess insatser att uppnå 
insamlingsmålet på USD 300 miljoner för Kampanj 100.

a. Vårt team kommer säkerställa att 3 klubbar blir nya modellklubbar.

b. Vårt distrikt kommer säkerställa att 1 befintliga modellklubbar åtar sig en högre nivå för modellklubbar.

c. Jag kommer personligen se till att 1 klubbar blir modellklubbar.
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Målbeskrivning

EGNA MÅL

Handlingsplan

Målbeskrivning

a. Målet er at mindst 65 % af klubberne (60 klubber) skal have besøg af et kabinetsmedlem og mindst 1 zonemøde i 
hver af de 10 zoner har deltagelse af 1 repræsentant fra DG gruppen (DG, 1.VDG, 2. VDG) eller en af GAT 
fagpersonerne (GST, GMT, GLT).
b. På medlemsområdet er målet at medlemsantallet i Distrikt 106A ved udgangen af Lionsåret 2021-22 er status quo i 
forhold 1/7 2021.
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