Hjälp din klubb att planera hjälpinsatser på mobilen.

Handlingsplan för
Lions klubbledare
Att förändra världen blev precis enklare. MyLion är en gratis mobilapp som hjälper Lions att skapa
kontakt både lokalt och globalt. Lions Clubs International förlitar sig på att du som klubb- eller
distriktsledare börjar använda MyLion och inspirerar andra att göra detsamma.
Vänligen följ den handlingsplan som beskrivs nedan och använd de resurser som finns i verktygslådan på webbplatsen.
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Ladda hem MyLion på MyLion.org.
När appen finns på din mobil eller surfplatta
kommer du att kunna se hur MyLion kan göra
din roll som tjänsteman enklare, från att snabbt
nå ut till alla medlemmar till att berätta om era
framgångar för hela världen.

Skapa din personliga profil och ladda
upp ett klubbfoto.
Det är enkelt! Allt du behöver är ett foto och en
kort text om dig själv.
Följ instruktionerna i appen eller läs dessa
blogginlägg för att få extra hjälp:
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• Kraften i profilen
• Hur redigerar jag klubbens profil på
MyLion?

Verifiera kontaktinformation i MyLCI.
Kontrollera att medlemmarnas e-postadresser,
telefonnummer och gatuadresser är uppdaterade.

Utse en MyLion informatör.
Utse någon som kan se till att alla dina medlemmar
laddar hem och använder MyLion. Denna person
behöver inte vara en teknisk expert, utan behöver
bara allmän kunskap om MyLion och hur appen
laddas hem på en telefon eller surfplatta.
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Börja uppmuntra dina medlemmar
att använda appen.
Gör det enkelt för dem genom att ge dem deras
internationella medlemsnummer, vilket krävs för
att registrera sig som medlem. Man kan också
registrera sig som gäst.
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Kalla till ett särskilt möte om MyLion.
Samla alla medlemmar i klubben för att ladda
hem MyLion och gå igenom appens funktioner.
Kontrollera att möteslokalen har trådlöst internet
så att alla kan ladda hem appen. Vi har samlat allt
du behöver i MyLions verktygslåda för ledare.
• Exempel på inbjudningar och inlägg på sociala medier
• En översikt av MyLion
• Utbildningsmaterial
• En vägledning som du kan skriva ut och överlämna till
alla klubbmedlemmar.

Du kan också dela ut roliga incitament till
medlemmarna som kommer till ditt möte och
laddar hem och registrerar sig på MyLion.
Välj från ett brett utbud av marknadsföringsmaterial
som till exempel t-shirtar, mobilladdare, selfiepinnar och
mobilställ.
BESTÄLL NU!

Och slutligen, om din klubb ligger i USA eller Canada kan personal från MyLions hjälpcenter delta på ditt möte via internet
för att vägleda alla genom registreringsprocessen och svara på frågor. För att skicka en förfrågan kontaktar du MyLions
hjälpcenter via e-post mylion@lionsclubs.org eller telefon 630-469-7000, vardagar mellan 08.00 - 18.00 (lokal tid i Chicago).
Tack för att du marknadsför MyLion. Om du har frågor är du välkommen att kontakta MyLions hjälpcenter via e-post mylion@lionsclubs.org.
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