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Du har framför dig det första nyhetsbrevet om GMA-projektet. Ett projekt som initierats och utvecklats inom Lions för att 
bryta den negativa medlemsutveckling som pågått under många år.  
Med nyhetsbrevet är ambitionen att alla medlemmar skall få information om GMA-projektet och hur det utvecklas ute bland klub-
barna.  
Nyhetsbrevet  tas fram en gång per månad och skickas till alla medlemmar i distriktet.  
Utgivare av brevet är projektet styrgrupp som du också kan ta kontakt med. Uppgifter om styrgruppen finns nederst på sidan.   

GMA-projektet ursprung är den negativa medlemsutveckl-

ing som Lions har globalt. 

 På samtliga kontinenter utom Afrika har utvecklingen un-

der många år tillbaka varit negativ. En fortsatt negativ ut-

veckling kan äventyra Lions överlevnad på sikt. 

För att lyfta frågan och ge organisationen ett verktyg för att 

bryta den negativa trenden har GMA-projektet skapat. Det 

är Lions central som tagit initiativet och skapat en modell, 

ett angreppssätt, för att få en långsiktig positiv utveckling. 

Projektet har sitt utgångsläge i en modell som innebär;  

- att man skapar ett team  

  som tar det övergripande  

  ansvaret, 

 - en genomgång av nuläget 

med hjälp av bl.a. en  SWOT- 

   analys, 

 - beskriver vad man vill 

åstadkomma i en vision,  

-  konkretiserar vad som skall göras i handlingsplaner  

    som regelbundet följs upp och vid behov justeras. 

  

Den övergripande planläggningen omvandlas därefter 

stegvis till en process som involverar hela organisationen 

och samtliga klubbar. Projektet kommuniceras ut genom 

regelbundna nyhetsbrev och att all information finns på 

distriktets hemsida  och på projektets Facebook-sida.  

Målet med projektet är att förändra inom ett antal 

fokusområden viktiga för Lions långsiktiga utveckling. 

Dessa är; 

Nya medlemmar -  mål; antalet nya medlemmar, ökad 

förmåga att ”sälja in” Lions 

Behålla medlemmar -  mål;  minimera antalet medlemmar 

som slutar, utveckla klubbens inre miljö. 

Utveckla serviceaktiviteter -  mål; ökade intäkter, fler serviceak-

tiviteter 

Kompetensutveckling  - mål; utbildningstimmar, nya utbild-

ningsaktiviteter, utbildningsbehov,  

Nya klubbar – mål; antalet nya klubbar, öka antalet klubbar med 

nya inriktning/upplägg 

Utveckla zonverksamheten – mål; gemensamma aktiviteter, 

digital träffar, gem. utbildningar 

Genomförandet av projektet bygger på ett åtagande från alla 

medlemmar i organisationen. Det övergripande teamet ger väg-

ledning, men alla i organisationen måste bidra för att projektet 

skall få ett resultat. 

Projektet har inga andra resursers än de som finns hos distriktet 

och klubbarnas medlemmar.  

    

GMA-projektet ( Global Membership Approach)  

 Genomförandet av 

projektet bygger på 

ett åtagande från 

alla medlemmar i 

organisationen.  

Nyhetsbrev om GMA-projektet. 

 Den övergripande planläggningen om-

vandlas därefter stegvis till en process. 
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samtliga klubbar.  
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GMA-projektet har nu kommit igång och ett antal zoner har haft digitala uppstartsträffar och en zon har haft ett fysiskt möte. 

Eftersom resultatet från den fysiska träffen i zon 5 blev så bra kommer samtliga uppstartsträffar att genomföras fysiskt.  

Viktigt att uppstartsträffarna också kommer igång i övriga zoner så att aktiviteter kan komma igång ute i klubbarna.  

I nuläget är det 7 zoner som har fastlagt sin första träff och en har planerat även den andra träffen.  Målet är att alla zoner skall 

ha haft två träffar fram till 30 april 2022  och alla klubbar och medlemmar har blivit involverade.  

 

Ambitionen med de första två träffarna är att få igång aktiviteterna;  

- för att få nya medlemmar, 

- att klubbarna har börjat se över hur man arbetar för att behålla medlemmar  

- att serviceaktiviteter som finns ute hos klubbarna är dokumenterade. 

Förhoppningen är att de två första träffarna och de resultat som åstadkommes skall få igång ett mer ständigt pågående föränd-

ringsarbete på klubbnivå.  Återkommande workshops och utbildningar inom viktiga område kommer att komplettera aktiviteterna 

på klubbnivå. .  

Nuläget och vad händer sen? 

Torsdagen den 5 oktober samlades ett 20 -tal Lions i Örsås 

hembygdsgård för att genomföra GMA-projektet första fysiska 

workshop. Träffen inledes med en enkel  måltid i form av smör-

gåstårta, dryck och kaffe och kaka. 

Ansvariga för träffens genomförande var Per-Johan Sigman från 

LC Tranemo och DG, Jan Därnemyr från LC Nossebro och Leif 

Gustavsson från LC Oskarström och GMT. Värd för mötet var 

Arne Petersson från LC Svenljunga och ZO i zon 5.  

 

Syftet med workshopen var att få en förståelse varför GMA-

projektet måste genomföras. Workshopen var också en lektion 

för de som deltog att lära sig metodiken och i nästa steg använda 

den ute i det egna klubbarbetet.   

Träffen inledes med att Per-Johan Sigman övergripande pratade 

om GMA, Leif Gustavsson gjorde en kort summering av nuläget 

utifrån de samtal om medlemsutvecklingen som gjorts. Jan Där-

nemyr presenterade  därefter GMA-projektets upplägg, syfte , 

mål och vad som är gjort och vad som är planerat. 

Kvällen avslutades med en workshop 

där deltagarna fick jobba igenom 

frågeställningar om ”vad som hindrar 

nyrekrytering” och  ”hur man kan 

behålla medlemmarna”.  

 

Deltagarna delades upp i två grupper 

och fick därefter skriva ner sina egna 

funderingar på postIT-lappar och 

En lyckad första fysiska träff i zon 5.  
sätta upp dom på dom pappersark som var uppsatta på 

väggarna. När alla var klara gjordes en gruppering av 

idéerna och synpunkterna i 

varje grupp. Som sista steg 

gjordes en gemensam grup-

pering där alla deltagarna är 

involverade.  

Materialet togs därefter ner 

och allt samanställdes och 

skickades till deltagarna i ett hanterbart format.  

 

Som avslutning fick deltagarna med sig ett antal uppgifter 

och en överenskommelse enligt följande. ; 

• Ett uppföljningsmöte bestämdes till den 25 januari 2022. 

• Att formulär skall fyllas i på de aktiviteter som klubben 

 har. 

• Sätta upp mål för hur många nya medlemmar som  

kommer in t.o.m. 2025  

• Genomföra en workshop i klubben utifrån frågorna ” 

vad hindrar oss” och ”hur behåller vi våra medlem-

mar” och börja arbeta med resultatet.  

• Att följa den handlingsplan som skickats till klubben. 

 Träffen lyckade resultat innebär att alla uppstartsträffar 

kommer att försöka genomföras som fysiska träffar. 

Digitala möten kommer att komplettera de fysiska.  

 

 

Syftet med works-

hopen var att få en 

förståelse varför 

GMA-projektet 

måste genomföras.  
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