
 

 

DISKUSSION OM KLUBBVÄRDEN 

INSTRUKTIONER FÖR PRESIDENTER 

Avsikt 

• I värdediskussionerna formulerar vi tillsammans vad som är viktigt i klubben och hur klubbens roll 
uppfattas i den egna miljön. 

• Värdediskussionen ska öppna upp perspektiv på hur klubben vill utvecklas. 

• Värdediskussioner förbereder medlemmarna inför den kommande medlemsundersökningen. 

• Resultaten av värdediskussionen kan användas i strategikommunikation eller i kommunikationen av 
klubbar och distrikt själva. 

 

Procedur 

• Värdediskussionen rekommenderas att äga rum under september-oktober 2022. 

• Det rekommenderas att värdediskussionen hålls personligen vid mötet, men det är också möjligt att 
genomföra den på distans. Vid behov kan du få tips för implementering på distans från strategiambassadörer 
eller strategiarbetsgruppen. 

• Rekommenderas att skriva ut värdediskussionsformuläret till alla deltagare som ett dubbelsidigt A4-
papper. Formuläret finns i materialbanken längst ner på strategins hemsida: www.lions.fi  Organisation  
Lions 2030-strategi 

• Det tar minst 45 minuter att gå igenom konversationen. Vid behov lönar det sig att ge möjlighet till en 
bredare diskussion och lägga mer tid, t.ex. på en större diskussion. dela upp deltagarna i små grupper. 

• Att gå igenom en värdediskussion kräver en facilitator som håller sig till schemat, styr diskussionen och drar 
ihop resultaten. 

• Stämningen i diskussionen ska hållas öppen, positiv och uppmuntrande så att alla som deltar i diskussionen 
känner att deras åsikt är uppskattad och viktig för klubbens verksamhet. 

• Om du vill överväga förändringen i verksamhetsmiljön för Lions verksamhet före värdediskussionen kan du 
använda sammanfattningen av driftsmiljöanalysen på strategins hemsida. 

 

Diskussionens gång 

Debatten består av fyra delar. 

1. Medlemmens Lionsvärden 

    • självständig reflektion 5 min 

    • (liten gruppdiskussion och sammanfattning 10 min om många deltagare) 

2. Klubbmedlemmars gemensamma värderingar 

    • hela klubbdiskussionen om värderingar 10 min 

3. Klubbens mål 

I den här delen av diskussionen är det värt att se från den nuvarande situationen in i framtiden. 

   • (små gruppdiskussioner i 10 min om det är många deltagare) 

   • Hela klubbens diskussion om de olika gruppernas resultat i 15 min 

4. Klubbens värden och slogan 10 min 

Komprimerade klubbvärderingar och slagord kan synliggöras i klubbens verksamhet och kommunikation. 

 

Strategiteamet önskar dig inspirerande diskussioner om framtiden för Lions aktiviteter 


