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KLUBBENS LCIF-KOORDINATOR 
BESKRIVNING AV POSTEN

Som klubbens LCIF-koordinator agerar du som ambassadör för Lions Clubs International Foundation 

i klubben. Du berättar om LCIF:s program, motiverar andra att stötta LCIF och gör det möjligt för 

stiftelsen att utöka det humanitära arbetet i ditt samhälle och i världen. Tack vare din ledarskapsförmåga

och uppvisande av LCIF:s filantropiska och humanitära serviceideal, kan vi skapa en bättre värld. 

Klubbens LCIF-koordinator nomineras av klubbens nomineringskommitté och väljs till styrelseledamot

med en ettårig mandatperiod. Individer kan årsvis nomineras till en längre tjänstgöringsperiod. Klubbens

LCIF koordinator har ett nära samarbete med den lokala lionklubbens ledare.

MARKNADSFÖRING OCH UTBILDNING

Utbildning och evenemang

•  Delta i LCIF:s årliga utbildningsaktiviteter som din LCIF distriktskoordinator erbjuder

•  Hålla en årlig LCIF-presentation vid ett klubbmöte för att berätta om LCIF-programmen och 

deras inverkan, möjligheter att ansöka om LCIF-anslag och fördelarna med att stötta stiftelsen

PR

•  Marknadsföra LCIF-programmets framgångsberättelser i lokala medier

•  Arbeta med klubbens PR-ordförande för att marknadsföra LCIF

•  Marknadsföra LCIF via klubbens webbplats och sociala medier

Arbeta med ledare

•  Förmedla regelbundna uppdateringar och framgångsberättelser till klubbens ledare

•  Förmedla uppdateringar om LCIF-anslag och program till klubbledarna

•  Förmedla regelbundna uppdateringar till distriktskoordinatorn 

Anslagsmöjligheter 

•  Informera lionmedlemmarna i klubben om möjligheter till lokala LCIF-anslag

•  Underlätta kommunikationen med distriktet och andra klubbar angående aktiva anslag 

och anslagsansökningar

ROLLER OCH ANSVAR



Ett viktigt ansvar är utvecklingen av LCIF inom klubben Kom ihåg att arbeta med klubbledare och

LCIF-distriktskoordinatorn för att etablera klubbens mål varje år. 

UTVECKLING

Medvetenhet och erkänsla åt samarbetspartners

•  Utföra årligt insamling åt LCIF

•  Utföra årligt evenemang för erkänsla för att ge erkänsla åt klubbens MJF

Identifiera potentiella bidragsgivare och samarbetspartners

•  Identifiera medlemmar i klubben som har kapacitet och intresse att stötta LCIF

•  Identifiera lokala verksamheter med potential att samarbeta med klubben för att stötta LCIF

Underlätta support

•  Hjälpa till med att skicka in LCIF-medel, MJF-ansökningar och andra ansökningar om erkänsla

•  Fungera som klubbens expert vad gäller tillgängliga LCIF-program för erkänsla

•  Hjälpa till med överlämnandet och mottagandet av objekt för erkänsla

Flexibilitet: 

Allt eftersom LCIF:s utvecklingsstrategier avancerar ska personen vara flexibel vad gäller implementeringen

och modifieringen av dessa strategier så att de passar klubben. Det förväntas att rollen kommer att utvecklas

med tiden och att specifika metoder varierar inom olika geografiska områden. Genom att vara flexibel med

dina plikter och ansvarsområden kan du lättare uppnå framgång och bidra till positiv tillväxt för LCIF. 

Personligt stöd: 

Alla LCIF-koordinatorer i klubbarna uppmuntras att själva stötta LCIF. Enligt erfarenhet är ditt arbete mer

framgångsrikt när du är helt engagerad i projektet, både med tid och pengar. 

Arbeta med lokala ledare: 

Framgång inom denna position kräver samarbete med andra lionledare. Kommunikation och samarbete med

dina klubbledare, andra klubbar i området, samt distriktsledare hjälper till att sprida ett konsekvent budskap

inom området. 

Kommunikation: 

Framgångsrik implementering av utvecklingsstrategier kräver koordinerat arbete från hela LCIF:s team. För 

att skapa en starkare organisation är det viktigt att LCIF-ambassadörerna har ett nära samarbete och att de

kommunicerar ofta med varandra.

NYCKLARNA TILL FRAMGÅNG: 



LCIF Development
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA
Telefon: +1.630.203.3797
lcifdevelopment@lionsclubs.org
www.lcif.org
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Klubbens LCIF-koordinator
Vi förändrar liv.

Varje dag. Överallt.

Som medlemmar hör vi alla till

Lions Club International. Lions

Clubs International Foundation

hör i sin tur till oss alla.


