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Vid sitt besök på GR3 i november gjorde Lions världspresident, 

Douglas X Alexander, ett tydligt uttalande vad han tror GMA-projektet 

kan åstadkomma. 

Efter en genomgång av hur projektet har utvecklas i andra distrikt  var 

hans tydliga uppfattning att projektet är ett viktigt verktyg för att bryta 

den negativa medlemsutvecklingen.  Flera av de distrikt där projekt-

upplägget har testas har en positiv utveckling blivit resultatet. 

Douglas X Alexander var tydlig när han uttalade att;      ”Om ni följer processen så blir det resultat.” 

Världspresidenten om GMA-projektet.  

101V 

Bakgrund 

Att många klubbar har bekymmer med sin verk-

samhet och sin medlemsutveckling är troligtvis 

inte något som är oklart för någon. Många klub-

bar och medlemmar har under många år försökt 

att bryta den negativa trenden. Många har lyckats 

men allt för många har mötts av svårigheter och 

hamnat i situation där man inte hittar vägar till 

lösning. Resultatet har blivit att Lions som organi-

sation har haft en utveckling som om den forts-

ätter kan äventyra Lions överlevnad i Sverige.  

Lions centralt har följt situationen under lång tid 

och för några år sedan lanserade man GMA-

projektet. Ambitionen med projektet är att uti-

från en enkel modell ge organisationen/

klubbarna/medlemmarna ett arbetssätt som kan 

bidra till att man på alla nivåer i organisationen 

kan få i gång ett förändringsarbete. 

Bygger på en enkel modell. 

GMA-modellen är enkel. Bygger på 4 steg som 

sammantaget är ett logiskt sätt att arbeta med 

förändringar. Förenklat så kan den beskrivas på 

följande sätt; 

Man bildar en grupp som tar reda på hur läget är i klubben 

och utifrån vad som kommer fram blir man överens vad 

man vill. När man vet vad man vill, bestämmer man säg vad 

som måste göras och genomför. Som sista steg följer man 

upp resultatet.  Har det lyckats tar man nästa steg. Har det 

inte lyckats gör man nya försök. Processen har inget slut 

utan pågår ständigt. 

GMA-processen – en enkel modell 

Steg 1    Skapa en grupp 

                Bilda en grupp som tar på sig ansvaret att 

               driva förändringsarbetet.  

Steg 2   Skapa en vision 

                Bli överens om framtiden!  Ta reda på 

                nuläget och vad ni vill åstadkomma. 

Steg 3   Skapa en plan 

                Ta fram konkreta planer för att nå 

                visionen.  

Steg 4  Skapa framgång. 

               Följ upp vad ni har åstadkommit. Det som 

               inte fungerar! Gör om och pröva något 

               annat. Tala om för alla vad som 

               åstadkommits. Kommunicera.  

GMA-projektets fokusområde 

                                        1. Nya medlemmar  2. Behålla medlemmar 3. Serviceaktiviteter  

                             4. kompetensutveckling  5. Nya klubbar      6.  Zonverksamheten/ Samarbetet 

GMA- PROCCESSEN  

IP   Douglas X Alexander  
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Att ha en ambition och försöka beskriva den konkret i 

text eller siffror är en viktig del för att veta vad man 

har åstadkommit med sina insatser.  

Efter diskussioner har en prognos tagits fram som 

beskriver vad vi tror om den framtida medlemsut-

vecklingen i distriktet.  

Som framgår kan den tyckas vara lite negativ men 

uppfattningen är att vi behöver några år på oss för att 

få en balans mellan nya medlemmar och medlemmar 

som slutar. Att vända något som pågått under många 

år, tar tid.  

Som ett komplement till den övergripande prognosen är en inledande aktivitet i projektet att begära in uppgifter 

om den antalsmässig utvecklingen per klubb fram till 2025. Tyvärr har bara några få skickat in hittills.  Viktigt att 

ha ett ha en uppfattning vad man tror kan åstadkommas. Ni som fått uppmaningen att skicka in uppgifter, gör det!    

En ambition – prognos 2021 till 2025 för 101V 

Projektet har nu pågått sedan maj 2021. Genom 

de zonvisa uppstartsmötena får klubbarna inform-

ation och ett förslag till hur man kan börja arbeta 

med projektet i den egna klubben.  

Uppstartsmöten som har varit både digitala och 

fysiska har varit positiva med ett stort engagemang 

från deltagarna. På 

varje uppstarts-

möte beslutas om 

hur projektet fort-

sättning skall ske 

och en handlingsplan  och tider läggs fast.   

Tyvärr finns det klubbar som inte vill delta , visar 

dåligt intresse eller undviker att svara vid kontak-

ter. Innebär att projektet inte får den uppstart som 

var tänkt utan tidplaner och genomförandet drar 

ut på tiden.  

Varför inställningen finns, att utan att veta vad 

projektet handlar om, ta ställning och säga att man 

är inte intresserad, förvånar och  oroar. Man 

kanske tycker att det fungerar bra i den egna klub-

ben och då finns det ingen anledning att göra nå-

got.  

Om alla resonerar så kommer Lions i den form det 

är idag inte att finnas på sikt. Ni som idag tycker 

att GMA är något som är ointressant och inte berör den 

egna klubben så vill vi säga till er;  

”Släpp prestigen och tänk på Lions i ett långsiktigt per-

spektiv.  Inte bara på din egen klubb utan hur du också 

kan hjälpa övriga klubbar att utvecklas.  Att  skapa en 

anda av förändring där vi gör förändringen tillsammans 

måste vara bättre än att sitta i sin egna klubb och tro att 

ensam är stark!  Vi har en möjlighet i vårt distrikt,  att 

under några år vända trenden om vi börjar förändringen 

idag. Imorgon är det försent! ”  

Läget just nu , uppstartsmöte  i zonerna 

Zon 1   Digitalt 27/9,   Fysiskt möte plan 20 /1 

zon 2   Inget fastlagt 

Zon 3   Digitalt 7/10 Fysiskt plan till den 12/1  

Zon 4   Inget planerat 

Zon 5   Fysiskt 11/10 . Fysiskt plan möte  25/1 

Zon 6    Pågår diskussion 

Zon 7    Digitalt 28/9 , Fysiskt 23/11, Digitalt plan.  22/2 ,  

              fysiskt plan 5 /4    

Zon 8    Fysiskt 8/11 ,  Digitalt plan 27/1, Fysiskt plan  17/2 

Zon 9    Digitalt möte 16/12 

Zon 10  Digitalt dialogmöte 10/ 1 

Zon 11  Digitalt 1/12, Fysiskt plan  13/1  

Zon 12  Inget planerat 

Nuläget i projektet 

Om ni följer processen 

så blir det resultat! 

IP Douglas X Alexander 

Frågor, synpunkter, idéer    leif.gustavsson46@mhmail.se 
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