
Finansiering av distriktets GAT 

Skapa en utmärkt ansökan 

För mer information eller för att ansöka om finansiering av distriktets GAT besöker du 
https://www.lionsclubs.org/sv/resources-for-members/resource-center/global-action-team/gat-district-funding  

 

Har du funderat över vad som behövs för att skapa en utmärkt ansökan om finansiering av distriktets GAT, 
så att distriktet kan erhålla USD 500? Läs mer i dessa exempel och viktiga punkter på sidan, för att se vad 

som behövs för at skapa en utmärkt ansökan. 

Uppmuntra unga medlemmar 

GAT i distrikt 404-A1 består av endast kvinnor. I början av verksamhets-
året 2021 beslutade vi att arbeta nära tillsammans, för att göra möjliggöra 
framgångar i distrikt 404-A1, Nigeria, speciellt inom området unga 
medlemmar. Inom en vecka skapade vi en grupp på WhatsApp och 
delade planer om föreslagna aktiviteter. För varje utbildning av GLT 
säkerställde GMT att alla medlemmar och icke medlemmar deltog och 
GST uppmuntrade alla klubbar att inrapportera dessa utbildningar och 
alla hjälpinsatser. GLT uppmuntrade utbildade FDI/ALLI att genomföra 
olika utbildningar för Lions, Leos och andra i ledarskap och andra 
färdigheter, speciellt om det nya normala. Den medlemsutbildning som 
genomfördes i region 8 var en särskilt stor framgång för GAT.  

Edo Diamond Leo club (på begäran av ungdomarna) bildades av Edo 
Diamond Lions Club efter deras utbildning. Klubbens president, Patience 
Eferyanan, och medlemmar i Edo Diamond Lions Club engagerade 
ungdomar kring East Circular Road, Benin, i en särskild utbildning, bland 
annat att tillverka unika huvudbonader, vilket för närvarande är en trend i 
modevärlden. Utbildningen att tillverka dessa 
huvudbonader genomfördes den 11 augusti 
2020. Medlemmarna i Edo Diamond Lions 
Club sponsrade utbildningen med tyger, 
saxar och tejp, vilka deltagarna efter 
utbildningen fick ta med sig hem tillsammans 
med de huvudbonader de hade tillverkat. 
Utbildningen blev perfekt och alla ungdomar 
var mycket glada.  

Några dagar senare hörde flera andra 
ungdomar talas om utbildningen och bad 
presidenten i Edo Diamond Lions Club att 
erbjuda ytterligare en utbildning. Efter att ha 
fått goda råd från GMT uppmuntrade hon 
dem att först bilda en leoklubb och sedan lära ut de färdigheter de hade 
lärt sig. De var jätteglada! GMT fick stöd av en Leo-Lion som hjälpte till 
med charterprocessen, möten planerades in, leoklubben bildades 
framgångsrikt och medlemmarna fortsätter att träffas.  

GST fanns redo att stödja Edo Diamond Lions Club och Leo Club. GAT 
fortsätter att stödja utmärkta insatser inom medlemskap, utbildning och 
hjälpinsatser bland klubbarna i distrikt 404-A1, Nigeria. 
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Hur vi tog oss an den dramatiska medlemsminskningen i december 

Jag som distriktsguvernör fick 2 915 medlemmar i början av verksamhets-
året i juli. Vi hade planerat stadig tillväxt under året, för att nå målet på 
minst 10 % medlemsökning, och vi var på väg mot netto medlemstillväxt 
med 189 medlemmar i slutet av november. Vi hade förväntat en liten 
medlemsminskning i december, men det kom som en riktig chock när vi 
tappade mer än två tredjedelar av det antal medlemmar vi hade tillfört 
under de första sex månaderna. Vi avslutade december 2019 med en 
medlemsminskning på minus 111.  

Vi gjorde allt vi kunde, men resultatet var långt från förväntningarna. Det 
var mitt i vintern och en av våra klubbar (LC Varanasi Century) hade 
börjat samarbeta med en populär radiostation (98,3 Radio Mirchi) för att 
dela ut varma kläder, filtar och matlådor till människor i nöd sent på 
natten och tidigt på morgonen. När jag läste ett av deras inlägg i sociala 
medier fick jag en 
idé. Nästa kväll var 
jag på plats i studion i 
Varanasi och en 
intervju spelades in 
av en av deras 
populära 
presentatörer. Jag 
berättade om vad 
Lions gör och hur 
man kan gå med i en 
klubb för att hjälpa 
till.  

Redan nästa dag, när kanalen pratade om hur de hade samarbetat med 
Lions Clubs International för att uppmärksamma en vecka med 
hjälpinsatser, spelade de musik varvat med delar av min intervju som 
hade spelats in kvällen före. Hela avsnittet spelades upp igen senare 
samma kväll. För att öka effektiviteten bad jag om att en kort video 
spelades in, vilken jag därefter delade i flera olika sociala medier. Till min 
stora förvåning fick jag massor av telefonsamtal (jag hade framfört mitt 
telefonnummer under sändningen) från människor som ville bli 
medlemmar i Lions.  

Vi hade tidigare samtalat med andra grupper i andra distrikt om att bilda 
nya klubbar, men hade inte lyckats. Men efter det att detta avsnitt hade 
sänts kunde vi tillföra nya medlemmar till befintliga klubbar och bilda två 
nya klubbar i januari och ytterligare en i februari samt förändrade 
nettoökningen av antal medlemmar från minus 111 till plus 182 inom två 
och en halv månad. Vi pratar med fler människor och två klubbar till 
kommer att se dagens ljus inom kort. 
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