Allt detta kan du göra på
MyLion.
1

Skapa kontakt, följa och chatta med andra Lions eller
Leos från din klubb eller varsomhelst i världen.

2

Dela din påverkan i sociala media. Dela bilder av
Lions insatser och använd appen för att omedelbart
lägga upp på Facebook.

3

Hitta aktiviteter, klubbar och andra Lions.

4

Planera, marknadsför och dela dina serviceaktiviteter
direkt på din mobil eller surfplatta.

5

Få erkänsla för hjälpinsatser. MyLion visar upp
genomförda insatser med hjälp av digitala utmärkelser i
din användarprofil.

Scanna koden eller gå till MyLion.

org för att ladda hem MyLion idag.
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Snabb
vägledning

Dina hjälpinsatser på mobilen,
med Lions gratis mobilapp.
Ladda hem MyLion på MyLion.org.

Att förändra världen har aldrig varit enklare (eller roligare).
Ladda hem MyLion och registrera.

1
•
•
•

Besök MyLion.org och ladda hem MyLion till din mobil eller
surfplatta.

När du öppnar MyLion för första gången, tryck på ”Registrera dig”
och välj ”Lionmedlem.”

Verifiera din identitet genom att ange ditt medlemsnummer och
den e-postadress eller det mobilnummer du har registrerat i LCI:s
medlemsregister. Om du inte kan ditt medlemsnummer eller inte
kan komma ihåg vilken e-postadress eller vilket mobilnummer som
finns registrerat i LCI:s register kan du fortfarande komma igång
genom att registrera dig som gäst.

Skapa en personlig profil (och ladda upp ett
klubbfoto om du är en klubbtjänsteman.)

2
•

Tryck på personikonen för att skapa din profil.

•

Skriv en kort text om dina intressen, talanger och ditt engagemang
att hjälpa andra.

•

•
•

Ladda upp ett foto som förmedlar din härliga personlighet.

3
•
•
•
•

4
•
•
•
•

Fortsätt nedåt för att se de utmärkelser du kan tilldelas.

För att ladda upp ett klubbfoto trycker du dig vidare till klubbens
profil. Tryck på den lilla pennan och välj ”Kamera” för att ta en bild,
eller ”Galleri” för att välja en bild från din mobil.

•
•

Hitta andra medlemmar och klubbar.
Tryck på förstoringsglaset för att söka efter användare, klubbar
och aktiviteter.
Ange ett namn eller en plats i sökfältet och tryck på ”Sök”.

Om du vill kan du använda den randiga triangeln högst upp på
skärmen för att justera avstånd och språk.
Se resultaten och skapa kontakt!

Skriv ett inlägg i ditt nyhetsflöde.
När du börjar följa andra användare och klubbar kommer ditt
nyhetsflöde att bli mer aktivt.

För att skriva ett inlägg trycker du på plustecknet högst upp till
vänster på din skärm.

Om du vill ladda upp ett foto trycker du på ”Välj foto” för att ta ett
foto med din kamera eller välja ett foto från ditt fotogalleri.
Om du vill skriva en kommentar trycker du på fältet ”Ange
kommentar”. När ditt tangentbord visas kan du skriva din
kommentar.

Kontrollera att rutan ”Tillåt att inlägget delas” är markerad.

Tryck på pilen högst upp till höger på din skärm för att skicka ditt
inlägg.

Behöver du extra hjälp? Besök MyLion.org eller skicka ett e-postmeddelande till MyLions hjälpcenter mylion@lionsclubs.org.

