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Steg 1: Börja på Lions Clubs International hemsida 
 
Steg 2: Klicka på länken LOGGA IN för att komma till inloggningssidan för Lion 
Account*. 

 

* Ett Lion Account måste skapas för att du ska få behörighet till Lions 
utbildningscenter . Ditt Lion Account ger dig också behörighet till ytterligare 
digitala applikationer utvecklade av Lions Clubs International. Även om 
användning av digitala applikationer är upp till användaren, kan vissa 
applikationer komma att krävas för vissa delar av din officiella roll. 

 

 

 

 

 

https://www.lionsclubs.org/sv
https://lci-auth-app-prod.azurewebsites.net/account/login?returnUrl=/connect/authorize/callback?client_id=lci-app-switcher&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmyapps.lionsclubs.org%2Fsignin-oidc&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile%20openid%20profile%20email%20lci-userapi&response_mode=form_post&nonce=636997507026373907.YzJiYWFmZWEtOWE1Yi00YTAwLTliMmMtNjg4MzZkMWUzZjcwYTU5M2Y1ODgtNjViYi00ZDQ4LThjMDYtNzg4MDExYjllZjMx&state=CfDJ8NaIyEKOMLNCiC_cgiOgvhRZovhICYhgn5cg_fTtDeVJSbbJSLuweiBuDGN87vgoPTCFXKCUpTx_SPFos-5xa8h2V6xqox1SnX8ZQXqnDfKXehldV4eWHoZJNpNmd23EUh9n5oxMux2LT-hfFrXdzquLEbRcnYYmGKtcJGmiRvgRRB3p7qVh3cCLcLqu-X3aGKbBBD_NeICNb2EhSmh0hHPr0KJ1uv4l5EOVCXK4NRqsBLJ3p05zUhJLDetdbZ9KrniC-23IcNOdWlYtAFkzcFlcKeETpla_uO60RNGdyA9LQG-X6jgvMNgLsq9v5XKm6pjrKyZKRGNOvpv8ZBtSiQ8&x-client-SKU=ID_NETSTANDARD1_4&x-client-ver=5.2.0.0
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Steg 3: Logga in på ditt Lion Account. Om du inte har ett Lion Account klickar du 
på Registrera för att skapa en profil.  

 

Skapa ett Lion Account 

För att skapa ett Lion Account krävs följande information: 
• Medlemsnummer* 
• Födelsedatum 
• E-postadress* eller mobilnummer* 
 
* Dessa fält måste matcha informationen i Lions Clubs Internationals databas, 
kontakta din klubbsekreterare för att verifiera din information. 
 
För att få hjälp med ditt Lion Account kontaktar du MyLion Support via e-post 
mylionsupport@lionsclubs.org eller telefon +1 630-468-7000. 

 
 

mailto:mylionsupport@lionsclubs.org
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Steg 4: Klicka på ikonen Learn. 
 

 
 

Steg 5: Klicka på "Fortsätt” under Lions utbildningscenter.  
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Steg 6: Välj en kurs genom att klicka på en ruta.  
 

Personlig förstasida/panel 

1. I det här avsnittet finns följande flikar som ger en överblick av dina 
kurser: 

• Alla (pågående och ej startade kurser)  
• Pågående kurser 
• Försenade kurser 
• Ej startade kurser 
• Genomförda kurser 

2. Navigeringsalternativ/kurser/prestationer 
3. Användarprofil och logga ut (visas genom att välja Min profil och 

Inställningar) 
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Steg 7: Klicka på knappen under kursens titel för att starta ditt lärande. 

 

 

För att få hjälp med Lions utbildningscenter skickar du e-post till 
eLearning@lionsclubs.org  

mailto:elearning@lionsclubs.org

