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       LCIF-koordinatorns vägledning för klubbesök            

 

Att genomföra klubbesök och presentationer hos lokala lionklubbar är en av de viktigaste uppgifterna under din ämbetsperiod 

som LCIF-koordinator. Vissa klubbar kanske aldrig har erhållit omfattande information och fakta om LCIF. 

Du bör ha som mål att besöka varje klubb minst en gång under din ämbetsperiod och nedan finner du kriterier som kan vara 

dig till hjälp när der gäller att prioritera i vilken ordning klubbarna bör besökas.  Personalen vid LCIF Development kan hjälpa 

dig med denna uppgift. Använd LCIF:s rapporter och lokal LCIF-uppföljning för att ranka klubbarna, till exempel:  

1 = Hög prioritet   2 = Medium prioritet    3 = Låg prioritet, men bör besökas senare 

Genom att använda denna rankning kan följande klubbtyper i ditt distrikt rangordnas för att hjälpa dig att planera klubbesök. 

Alla de klubbar du rankar högst bör besökas under lionåret 2009-2010 eller så snart som möjligt. 

1. (Hög prioritet)  Kampanj SightFirst II (CSFII) modellklubbar  

2. (Medium prioritet)  Klubbar som har donerat generöst till eller har deltagit i insamling till kampanj SightFirst II 

och/eller… Klubbar som har en historia av stort antal Melvin Jones Fellowship (MJF) eller 

Progressive MJF (PMJF) och/eller klubbar med många stödjande medlemmar 

3. (Låg prioritet) Nya eller mångåriga lionklubbar som tidigare endast har donerat mindre belopp till LCIF  

   eller lionklubbar som aldrig har donerat till LCIF 

Om klubbesök 

• Använd LCIF:s rapporter för att fastställa i vilken ordning klubbarna bör besökas och informera din distrikts-

guvernör om dina planer. LCIF:s rapporter skickas ut varje kvartal via e-post från LCIF Development Department. 

• Sätt upp rimliga mål per månad. Försök att besöka minst en eller två klubbar varje månad och informera distrikts-

guvernören om vilka klubbar i distriktet du tänker besöka respektive månad. Kontakta klubbpresidenten i respektive 

klubb och be om att få komma på besök för att göra en presentation. Använd tiden effektivt, presentera LCIF, svara 

på frågor och tillhandahåll lokal historik om LCIF i distriktet.  

• Kom ihåg att presentera informationen om LCIF på ett intressant och inspirerande sätt. Fråga klubbpresidenten 

vilken typ av material om LCIF som medlemmarna är intresserade av och använd de färdiga presentationerna och 

materialet om LCIF (se baksidan). Anpassa din presentation om LCIF, så att den är specifik och intressant för distriktet 

och klubben du besöker och kom ihåg att: 

o Tacka klubbarna för deras tidigare och nuvarande stöd till LCIF samt informera om aktuella nyheter och 

uppdateringar eller om LCIF:s anslag och program.  

o Utbilda klubbarna om hur LCIF använder donerade medel till sina framgångsrika program, vilka har 

tillhandahållit humanitär hjälp både lokalt och globalt.  

o Inspirera till nytt stöd av LCIF genom att visa bilder, berätta om och läsa citat av personer som har fått hjälp 

av Lions via LCIF:s projekt. 

• Anteckna och följ upp kommentarer och frågor från varje klubb du besöker. Dela med dig av viktiga noteringar med 

distriktsguvernören och följ upp på lämpligt sätt. Personalen vid LCIF Development Department kan också hjälpa till 

med uppföljning.  
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Färdigt och rekommenderat material om LCIF att använda vid klubbesök: 

1) LCIF:s broschyrer Kontakta LCIF minst två veckor i förväg om material ska skickas ut. 

� LCIF:s program. En sammanfattning av hur LCIF stödjer ungdom, syn, handikapp och katastrofhjälp.  

� LCIF:s anslag. En sammanfattning av LCIF:s kriterier för standardanslag, Core 4-anslag, SightFirst-anslag, 

katastrofanslag och nödfallsanslag. 

� Melvin Jones Fellowship-programmet. 

� LCIF har rankats av Financial Times som den bästa icke-statliga organisationen i världen. 

� Framgångarna för kampanj SightFirst II. 

� LCIF:s faktablad. Berättelser om och exempel på personer som har fått hjälp av LCIF och SightFirst II. 

2) PowerPoint-presentationer "Klubbesök", "CSFII-klubb" och "CSFII modellklubb".  

Det finns en allmän presentation av LCIF, men kom ihåg att anpassa din presentation till distriktet och klubbens 

intresse för LCIF samt den tid du har till förfogande att genomföra den. Presentationen om CSFII-klubb eller CSFII 

modellklubb kan användas för att informera dessa klubbar om hur insamlade medel till kampanjen används för att 

rädda syn och ge "Syn till alla".    

3) Siffror om distriktets och klubbarnas anslag från och donationer till LCIF.  

 Denna information skickas ut varje kvartal till distrikten. LCIF-koordinatorer och distriktets ledare kan när som helst 

beställa den genom att kontakta LCIF Development Department. 

Information om LCIF att delge klubbpresidenten: 

1) Framsteg avseende klubbens insamlade medel till kampanj SightFirst II. Rapport finns på LCIF:s webbplats. 

2) De anslag som distrikten kan ansöka om från LCIF, under förutsättning at de uppfyller specifika kriterier. Ansökan skall 

undertecknas av distriktsguvernören. LCIF anslagshistorik skickas ut varje kvartal. 

3) Genom att använda rapporten status över donationer till MJF/PMJF kan du informera om innestående medel hos LCIF 

att använda till framtida MJF/PMJF. Du kan även informera om andra program för erkänsla till klubbar och 

medlemmar:  

• Melvin Jones Fellow tygmärke till klubbstandaret. 

Klubben erhåller detta tygmärke och ett Chevronmärke när den första medlemmen i klubben utnämns till 

MJF. För varje efterföljande år som en medlem tilldelas MJF får klubben ett Chevronmärke. 

• 100 % Melvin Jones Fellowship-klubb. 

 När alla medlemmar i klubben har tilldelats MJF erhåller klubben denna utmärkelse. Dessutom överlämnas 

ett speciellt certifikat av den internationella presidenten och LCIF:s ordförande vid Lions internationella 

kongress.  

• Progressive Melvin Jones Fellowship-programmet. 

Klubben erhåller ett diamantformat tygmärke till klubbstandaret när alla nuvarande medlemmar uppnår 

första nivån och därefter ytterligare nivåer i PMJF-programmet. 

•  100 % medlemsstöd.  

Detta tygmärke tilldelas klubben det först året klubben uppnår 100 % stödjande medlemskap. För varje 

efterföljande år med 100 % stödjande mhevron. 


