
SÄTT ATT GE
OCH TYPER AV
ERKÄNSLA



Varje donation är viktigt
Lionmedlemmar över hela världen förenas i vårt mål att ge världens nödställda hopp och hjälp. Genom Lions Clubs
International Foundation (LCIF) kan 1,4 miljoner lionmedlemmar i 210 länder förvandla omtanke till handling. Som
den officiella välgörenhetsorganisationen för Lions Clubs International har LCIF delat ut 12 701 anslag för mer än 
950 miljoner USD sedan organisationen grundades 1968. Lionmedlemmarnas generositet har bidragit mest till detta.
Men det finns fortfarande många som räknar med Lions hjälp. 

Varje donation är viktig för att kunna uppfylla LCIF:s uppgift. När du ger en donation till LCIF kan du vara säker på 
att ditt bidrag gör skillnad i nödställdas liv.

Lions donationer har haft stort inflytande:

• Förhindrat allvarlig synförlust för mer än 30 miljoner människor

• Tillhandahållit synundersökningar åt mer än 350 000 Paralympics-idrottare från 85 länder 

• Engagerat mer än 13 miljoner elever i ungdomsutvecklingsprogrammet Lions Quest

• Byggt eller expanderat 660 ögonsjukhus/kliniker/enheter

• Utbildat 681 000 synvårdsspecialister,

• Genomfört mer än 20 miljoner synundersökningar för barn genom Sight for Kids

• Mobiliserat mer än 415 miljoner USD genom två insamlingskampanjer för SightFirst-programmet

Erkänsla för din generositet
För att visa uppskattning åt donatorer som gör sådana här prestationer möjliga har LCIF ett antal program för
erkänsla. Erkänslan varierar beroende på nivån av stöd, och finns för individer, klubbar, distrikt och företag. 
Det kan vara rockslagsnålar, plaketter, tackkort och andra former av uppskattning. 

”Innan Mectizan® nådde vårt samhälle visste vi
inte att den här sjukdomen (flodblindhet) gick
att bota ... Till de som gör den här medicinen
möjlig:–Tusen tack!” 

– Yanatou, en invånare i byn Makouossap, Kamerun
som fick en av de 271 behandlingarna för flodblindhet
som Lions har delat ut.

Vi bryr oss om. Vi tjäna. Vi åstadkommer.

LCIF ger erkänsla åt donatorer

2



3

Melvin Jones Fellowship
Melvin Jones Fellowship (MJF) etablerades 1973 och ger erkänsla åt donationer över 1 000 USD.
Med mer än 386 804 Melvin Jones Fellows över hela världen utgör MJF-programmet stommen i
LCIF. Bidrag kan ges av individer (inklusive sådana som inte är lionmedlemmar), klubbar eller
distrikt, som engångsbelopp eller med delbelopp på minst USD 100 över en femårsperiod. 

Erkänsla i form av MJF:
• Melvin Jones Fellows får en fin rockslagsnål, en plakett och ett gratulationsbrev. 

• Alla MJF som deltar i Lins Clubs Internationals kongress blir inbjudna till en lunch. 

(Biljetter måste köpas i förhand)

• MJF-namn finns uppräknade på en rullande lista på det internationella huvudkontoret. 

• Klubbar får en MJF-banner och chevron första gången en medlem får en MJF. Varje 
påföljande år får klubben en chevron för den första medlemmen som får en MJF. 

• När alla aktiva klubbmedlemmar är MJF, får klubben en 100 % MJF-banner och ett 
speciellt certifikat. 

För att bli en MJF kan lionmedlemmar ladda ner MJF programansökan på www.lcif.org eller 

be om ett MJF-formulär från LCIF Donor Services Department på +1-630-203-3836 eller

donorassistance@lionsclubs.org. 

En MJF-plakett skickas inte automatiskt vid en donation på 1 000 USD. En mottagare måste

identifieras och leveransinformation måste anges på MJF-formuläret.

Progressivt Melvin Jones Fellowship
Programmet för progressivt Melvin Jones Fellowship (PMJF) är ett sätt för donatorer att 
utöka sitt åtagande för LCIF och avancera i Fellowship-programmet genom att donera 
mer än de första 1 000 USD för MJF. Lionmedlemmar kan bli en av över 75 067 PMJF-
medlemmar som har bidragit till detta program. PMJF-programmet är för gåvor mellan 
2 000 och 100 000 USD. Efter att ha bidragit med USD 100 000 blir donatorerna 
Humanitära partners.

PMJF-erkänsla:
• PMJF får en fin rockslagsnål för första nivån av Progressive Fellowship.

• För varje därpå följande donation av 1 000 USD upp till 51 000 USD får 
PMJF-donationer en unik rockslagsnål.

• mellan totalt 51 000 och 100 000 USD får PMJF-donatorer en unik rockslagsnål 
för varje inkrement på 10 000 USD. 

• När alla aktiva klubbmedlemmar är PMJF, får klubben en 200 % MJF-banner 
och ett speciellt certifikat.

Humanitära partners�

Som en del av MJF-programmet hedrar Humanitära partnerprogrammet

enskilda personer vilkas ackumulerade donationer överstiger 100 000 USD.

Eleganta rockslagsnålar i unik design med ädelstenar är gåvor för olika

gåvoinkrement. Serier med brons, silver, guld och vitt guld för gåvor i inkrement

på 20 000 USD och platina-serien för gåvor i inkrement på 100 000 eller mer.

Olika typer av erkänsla 
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Stödjande medlem
Programmet för Stödjande medlemskap är ett årligt program som ger erkänsla för tre
stödnivåer: USD 20, USD 50 och USD 100. Donationerna från stödjande medlemmar
kvalificerar för MJF och används för att stödja LCIF:s humanitära anslagsprogram. 

Erkänsla för stödjande medlemskap:

• För 20, 50 och 100 USD får donatorer får en rockslagsnål i guld för stödjande medlem med

uppgift om vilket år donationen gjordes. 

• Klubbar kommer att få ett tygmärke och ett chevronmärke för det första året med 100 procent

stödjande medlemskap. 

• För varje ytterligare år med 100 procent stödjande medlemskap får klubbar ett chevronmärke.

Ytterligare erkänsla

Hedersrulla�

LCIF:s hedersrulla ger erkänsla till personer som donerar USD 100 eller

i vilkas namn en donation gjorts av andra. Mottagarna får ett diplom

och deras namn läggs till i hedersrullan vid det internationella

huvudkontoret.

Minnesdonationer�

LCIF ger erkänsla till personer som gör en LCIF-donation till minne 

av någon. Donatorn får ett tackkort och den avlidnes familj får ett 

kort som informerar om donationen. Minnesbroschyrer med erkänsla

som ges till en avliden persons familjemedlemmar finns att fås på

begäran. Kontakta Donor Assistance för mer information på

donorassistance@lionsclubs.org eller +1-630-203-3836.

Klubbplakett�

Klubbar som donerar 1 000 USD eller mer till Område med störst

behov får en plakett, eller på begäran, en banner och en chevron.

Distriktets uppskattningscertifikat�

Distrikt där alla klubbar donerar till LCIF under verksamhetsåret 

får ett certifikat för erkänsla. Distriktsguvernören och LCIF:s

distriktskoordinator får också ett certifikat.

Företagsplakett�

Företag som donerar minst USD 1 000 till LCIF får en företagsplakett.

Topp tio-certifikat�

De 10 distrikt i världen som donerar mest till LCIF under ett

verksamhetsår får ett tio-i-toppcertifikat och inkluderas i LCIF:s

årsrapport. Distriktens LCIF-koordinator erhåller också ett certifikat.

Distriktscertifikat 

Distrikt som donerar USD 1 000 eller mer till LCIF kan beställa ett

distriktscertifikat.

”Jag brukade ha

gråstarr men kunde

operera bort det. Jag

vill att alla ska ha

samma möjlighet. 

Det är mitt mål att

hjälpa så många som

möjligt. Jag donerar

USD 1 000 varje

månad och jag

hoppas kunna nå 

USD 100 000.” 

– Lion Isamu Arino,
Japan 
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Donera på webbplatsen
Donationer kan göras via webben med ett kreditkort och man kan välja erkänsla för MJF, PMJF och bidragande medlem. Fyll i formuläret och ge

donationer på www.lcif.org.

Skicka donationer per post
Organisationen har börjat använda en låsboxtjänst för att ta emot och bearbeta alla donationer. Checkar postas till nedanstående adress, inte till

LCIF:s huvudkontor. Posta donationer tillsammans med bidragsformuläret (finns på www.lcif.org) till:

Lions Clubs International Foundation 

Department 4547

Carol Stream, IL 60122-4547, USA

Läs LCIF-donationer och erkänsla: Vanliga frågor för vidare instruktioner om att donera via check.

Elektronisk överföring
Det är snabbare att överföra direkt till LCIF:s bankkonto än att skicka donationer från utlandet via post. I länder utanför USA har många funnit att detta

också är det mest ekonomiska sättet.

Information för elektronisk överföring: �
JPMorgan Chase Bank, N.A. 10 S. Dearborn Street Chicago, IL 60603, USA

ABA Clearingnr. 021000021 Namn på konto: Lions Clubs International Foundation

Kontonummer 754487312 (Det är viktigt att använda detta kontonummer.)

Swift-kod: CHASUS33

Ge ovanstående information till banken tillsammans med beloppet i lokal valuta, plus bankavgifter, och begär en elektronisk överföring i USD till 

LCIF:s bank. Faxa eller e-posta sedan en kopia av kvittot eller överföringsformuläret till LCIF, 300 W 22nd St., Oak Brook, IL 60523-8842 USA. 

Fax: +1-630-571-5735, e-post: donorassistance@lionsclubs.org, telefon: +1-630 -203-3836

På blanketten anger du mottagarens namn, distrikts-, klubb- och medlemsnummer samt givarens namn, distrikts- och klubbnummer och om 

erkänsla begärs ska även ifylld MJF-ansökan bifogas.

Telefon
Om du behöver hjälp med att utföra en donation via webben kan du ringa +1-630-203-3836.

Erhålla erkänsla: Viktig information
• För att se till att du får rätt artikel för erkänsla ska du fylla i webbformuläret för donationserkännande som du kan hämta från www.lcif.org eller 

ring +1-630-203-3836 för att få ett formulär.

• Erkänsla skickas när donationen och ansökan har tagits emot och bearbetats på LCIF-huvudkontoret. 

• Melvin Jones Fellow-plaketter för erkänsla bör beställas med lång leveranstid. Det kan ta 15 dagar för frakt inom USA och 30 dagar för 

internationell frakt.

• Många länder debiterar tullavgift och moms för import av plaketter. Avgifterna är den mottagande individens eller den lokala klubbens ansvar.

• Material för erkänsla kan inte skickas till postboxar. Om ingen postadress anges, skickas materialet till klubbens president.

Gåvoområden
Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Kvalificeringen för Melvin
Jones Fellowship (MJF) inkluderar nu donationer till fem speciella programområden. Donatorer kan nu få erkännanden för MJF och PMJF
när de ger sitt stöd till:
• Område med störst behov: Stödjer alla programområden och ger LCIF flexibilitet att ytterligare stödja initiativ där mer medel behövs eller där

behovet är mest brådskande.  

• Katastrof: Gör det möjligt för LCIF att ge pengar till områden som är i störst behov efter katastrofer för att ge omedelbar hjälp eller hjälp på

medellång till lång sikt.  

• Syn: Medel för att ge stöd åt hundratals synrelaterade aktiviteter, allt från att utrusta ögonvårdskliniker till att skänka braille-datorer till synskadade.

• Ungdom: Stödjer Lions Quest-programmet och andra initiativ såsom förbättringar av infrastrukturen inom utbildning och program som hjälper

utsatta ungdomar.

• Mässling: Medlen stöder inköp och distribution av mässlings- och rödahundvaccinationer i utvalda u-länder.

Begränsningar utöver dessa fem specialområden kommer att belönas av LCIF, men kvalificerar inte för MJF eller PMJF-kredit. Välj en av
dessa fem områden för gåvor när du ger en donation eller fyller i MJF-ansökan.

Donera så här
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Allmän information om LCIF
Kvalificerar bidragen till LCIF för skatteavdrag?

LCIF är en ideell, skattebefriad stiftelse enligt Section 501 (c) (3) av USA:s Internal Revenue Code. Bidrag ger skatteavdrag

(i USA) i enlighet med denna Internal Revenue Service code. I andra länder kan bidragen vara avdragsgilla, se lokala

skattelagar för mer information.

Donationer
Jag är intresserad av att göra en välgörenhetsdonation till Lions Clubs International Foundation (LCIF). Vilka 

möjligheter finns det?

Det finns många sätt att donera till LCIF plus många olika former av erkänsla. För information om typer av donationer och

program för erkänsla, gå till www.lcif.org, skicka e-post till donorassistance@lionsclubs.org eller ringa +1-630-203-3836.

Hur används donationer?

Donationer används till att finansiera anslag och programutgifter. Baserat på riktade investeringsavkastningar förväntar sig

LCIF att investeringsintäkterna ska räcka för att täcka förutsedda administrativa kostnader och utvecklingskostnader.

Bör bidrag samlas ihop och skickas till LCIF med vissa mellanrum?

Medel bör skickas utan dröjsmål. Därmed kan givarens data hållas uppdaterade och LCIF kan skicka erkänsla och

utmärkelser. Dessutom kan checkar som läggs undan bli för gamla så att givaren ibland måste skriva ut en ny check.

Kvalificerar begränsade donationer för MJF-erkänsla?

Det finns fem allmänna gåvoområden att välja mellan när du ger ett bidrag: Område med störst behov, katastrof, syn,

mässlingsvaccinationer och ungdom. Donationer kan ges till specifika program såsom Lions Quest eller områdesspecifik

katastrofhjälp, men donationerna kvalificerar inte för MJF-erkänsla.

Hur ska man skicka donationer?

I USA är det bäst att skicka personlig check eller bankcheck. Checkar som sänds från utlandet måste vara i USD och

dragna på en amerikansk bank, vilket snabbar upp förvarandet och minskar de höga internationella bankavgifterna. I länder

där LCI eller LCIF har bankkonton kan medel sättas in i lokal valuta till ett motvärde i USD som motsvarar aktuellt belopp.

Man ska då använda Lions officiella växelkurs som ses på klubbens månadsutdrag. En kopia på bankkvittot måste skickas

till LCIF tillsammans med det ifyllda formuläret för bidrag eller MJF-ansökan. Faxa eller posta dokumentationen till LCIF

Donor Services. Fax: +1-630-571-5735 eller e-post: donorassistance@lionsclubs.org.

Hur ska man skriva checken eller bankväxeln? 

Ange LCIF som mottagare på checken eller bankväxeln. Om gåvan är avsedd för ett speciellt ändamål, skriv namn på 

det konto den ska gå till på checkens framsida och andra dokument. (till exempel: ”Katastrofhjälp”). För ospecificerade

donationer, skriv syftet med donationen, till exempel “Melvin Jones Fellowship/mottagarens namn,” “klubbplakett,” 

“till Melvin Jones Fellowship,” osv.

Kan jag betala min donation med mitt kreditkort?

LCIF kan ta emot donationer med kreditkort från Visa, MasterCard, Discover och American Express. Donationer med

kreditkort kan utföras omedelbart och säkert via webben på www.lcif.org.

Finns det andra donationsprogram, såsom planerade gåvor?

Ja, LCIF:s donationsprogram inkluderar programmet humanitära partner för företag, planerade gåvor och pantgåvor. 

Gå till www.lcif.org, e-post lcifdevelopment@lionsclubs.org eller ring +1-630-468-6829 för information om programmen.

Vanliga frågor
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Donatorerkänsla/MJF
Kan ett erkänsla såsom Melvin Jones Fellowship skickas ut innan LCIF 

mottagit donationen?

LCIF:s  policy kräver att donationen måste ha mottagits vid huvudkontoret innan 

en erkänsla kan skickas ut. För att vara säker på att behandlingen går fort och att

erkänslan går ut direkt ska nödvändig dokumentation finnas med, exempelvis en

ifylld ansökningsblankett för Melvin Jones Fellowship.

Kan man ge en donation och välja MJF som mottagare vid ett senare tillfälle, 

eller ge Fellowship som ett minne?

Ja, du kan ange detta på MJF-ansökan. Skriv ”Melvin Jones Fellow som namnges

senare” på check eller inbetalningskort. När en enskild persons eller en grupps

personliga donationer ackumulerats så att en klubb kan utse en MJF-mottagare

behöver LCIF givarnas skriftliga medgivande. Bifoga sådan dokumentation med

den ifyllda MJF-ansökan som skickas till LCIF Donor Services.

Kan jag ersätta min borttappade MJF eller PMJF-nål?

Ja, kontakta Donor Services på +1-630-203-3836 eller donorassistance@lionsclubs.org för mer information om kostnader och

arrangera ersättning.

Donatorassistans
Kan man få givarrapporter från LCIF?

Rapporter kan fås på begäran genom att kontakta Donor Assistance på donorassistance@lionsclubs.org eller +1-630-203-3836.

Kan jag fråga om en tidigare donation?

Ja, kontakta Donor Assistance på donorassistance@lionsclubs.org eller +1-630-203-3836.

Tack för att du stöder LCIF.

”Tack så mycket, Lions,
för det ni gjorde för
skolan, min dotter Amber
och alla andra”. Det är
helt otroligt. Det har gjort
dem till lyckliga barn som
njuter ännu mer av livet.” 

– Michelle Farlow, vars
handikappade dotters
mobilitet förbättrades avsevärt
efter att Lions byggde en
lekpark för handikappade
med medel från LCIF på
hennes skola i New South
Wales, Australien.



Lions Clubs International Foundation 
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523, USA
Telefon: +1-630-203-3836 • Webbplats: www.lcif.org
E-post: donorassistance@lionsclubs.org
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Varje donation
är viktig för att
uppnå vårt mål.


