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RIKTLINJER

Vänligen använd dessa riktlinjer för att sammanställa en slutrapport och skicka den till LCIF.

1. Anslagsnummer

2. Projektets namn

3. Namn på sökande eller sponsrande klubb/distrikt/multipeldistrikt

4. Namn på värdklubb/distrikt/multipeldistrikt

5. Anslagsbelopp i USD

6. Datum när projektet slutfördes

7. Beskriv projektets alla aktiviteter och dess framgångar. Ge en detaljerad beskrivning av hur anslaget från LCIF har använts.
Ange spceifikt vad som har inköpts med anslagsmedlen från LCIF. Ange eventuella ändringar från den ursprungliga
handlingsplanen. Om detta är en hälsoresa skall en lista med namn på de lionmedlemmar som deltog samt en beskrivning
av dagliga aktiviteter och framgångar bifogas.

a. Beskriv rollen för sponsrande klubb/distrikt/multipeldistrikt.

b. Beskriv rollen för värdklubb/distrikt/multipeldistrikt.

c. Antal personer som har haft direkt nytta av detta projekt.

8. Vilken var situationen i samhället/landet innan projektet inleddes?

9. Hur har detta projekt påverkat människorna i samhället/landet som var värd för det? Hur har projektet hjälpt samhället att
lära sig mer om Lions arbete och de insatser som utförs i samhället?

10. Bifoga gärna bilder av pågående arbete i projektet och av de människor som har haft nytta av det.

11. I förekommande fall, beskriv vilka planer som finns att tillhandahålla uppföljningsinsatser för dem som har erhållit
hjälpinsatser, eller i det samhälle som har varit värd för projektet, efter det att det LCIF-finansierade projektet har slutförts.

12. Bifoga även finansiell information om projektet. Följande information bör bifogas:

a. Komplett och korrekt bokföring av erhållna medel och projektets kostnader. Specificera både intäktskällor och
kostnadsposter individuellt enligt exemplet nedan.

b. Jämförelse mellan budgeterade och faktiska kostnader. Eventuell del av anslaget som inte har använts vid projektets
slutförande måste omedelbart returneras till LCIF.

c. Kvitton och stödjande dokumentation avseende inköp av alla varor och tjänster samt betalda kostnader i enlighet med
den godkända budgeten.



BUDGET

INTÄKT KOSTNAD

13. Hur har LCIF:s inblandning i projektet publicerats? Bifoga kopior av tidningsartiklar, videoreportage, PR-material etc.

14. Bifoga fotografier och dokumentation som bekräftar LCIF:s inblandning i projektet.

HAR DU KOMMIT IHÅG ATT...

� Bifoga originalkvitton för alla artiklar, material och tjänster som köpts med anslagsmedel från LCIF?

� Foton som tydligt visar Lions insatser i projektet?

� Behålla en kopia av hela rapporten som skickas till LCIF bland klubbens/distriktets/multipeldistriktets handlingar?

� Skicka rapporten till LCIF via till exempel DHL, FedEx, UPS, etc. för att minska risken för att rapporten förkommer
i posthanteringen?

� Bifoga en handling som visar att distriktsrådet/guvernörsrådet har granskat och godkänt
rapporten?

RAPPORTENS NAMNTECKNINGAR

(Krävs för alla rapporter som skickas till LCIF).

Genom att underteckna denna rapport intygar du som anslagsadministratör att informationen i denna
rapport är sanningsenlig och att Lions projekt, vilket har genomförts med hjälp av ett anslag från LCIF,
har redovisats på ett korrekt sätt. Du är dessutom införstådd med att LCIF eventuellt kommer att
kontakta dig med frågor om rapporten.

Namn________________________________ Namnteckning ________________________________________

Titel ________________________________________ Datum ________________________________________

Telefon ______________________________________ E-post ________________________________________

KÄLLA BELOPP ARTIKEL/UTRUSTNING BELOPP

LCIF-anslag

TOTALT: TOTALT:



VÅRA
FRAMGÅNGSRIKA
RESULTAT
inspirerar oss att uppnå mer.

Lions Clubs International Foundation
Humanitarian Programs Department
300 West 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefon: 630-203-3819
Fax: 630-571-5735
E-post: lcif@lionsclubs.org
Webbplats: www.lcif.org
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