
Använd följande guide och motsvarande rapporter till att fylla i LCIF:s målsättningsformulär på
webben. En länk till webbformuläret skickas till dig i ett separat e-postmeddelande.

LCIF 
MÅLSÄTTNINGS-
GUIDE FÖR 
DISTRIKT 
FÖR LCIF-KOORDINATORER

Lions Clubs International Foundation (LCIF) tillhandahåller katastrofhjälp, hjälper ungdomar och bekämpar

handikapp. Din roll som LCIF-koordinator är avgörande för att öka vår kapacitet att stöda detta humanitära 

arbete. Genom att utbilda och motivera Lions att stöda LCIF ekonomiskt, utökar du organisationens förmåga

att finansiera projekt som ger hopp åt människor över hela världen.

Det är bra att försöka etablera utmanande men ändå uppnåeliga mål. Mål ger en tydlig slutpunkt och gör det

möjligt att regelbundet utvärdera framstegen. Några av er har kanske redan etablerat mål för era distrikt. 

Använd den här guiden till att omvandla dessa mål till ett format som enhetligt kan spåras och utvärderas i hela

det konstitutionella området. Slutligen ber vi er att fortsätta skapa starka relationer med distriktsguvernörens

team genom att utföra målsättningsprocessen tillsammans.

Den här guiden ger ett antal rekommendationer för hur du:

1. Fastställer områdets potential för att stöda LCIF

2. Skapar handlingsplaner för detta lionår

3. Etablerar realistiska mål för LCIF-donationer och aktiviteter

Samtidigt som många av de här rekommendationerna gäller ditt område kan det finnas några som är mindre

relevanta baserat på ditt konstitutionella område eller lokala lionkultur.  



Klubbesök 
Det effektivaste sättet att utbilda lionmedlemmar om LCIF

är att utföra klubbesök. Försök att besöka alla klubbar i ditt

distrikt varje år. Om det inte är möjligt bör du åtminstone

ha en personlig kontakt med klubbtjänstemännen i varje

klubb, t.ex. ett personligt brev följt av ett telefonsamtal eller

ett personligt möte för att diskutera LCIF med klubbtjän-

stemän när ni deltar i ett distriktsevenemang tillsammans.

• Prioritera klubbar genom att analysera tidigare nivå av

stöd och få input från distriktsguvernörens team.

• Besök klubbar med en bidragshistorik först – tacka dem

och uppmuntra dem att öka deras donationer detta år.

• Utför klubbpresentationer för stora klubbar eller klubbar

som bedriver framgångsrika insamlingsevenemang.

• Delta i zonmöten för att träffa distriktsledare, boka in

klubbpresentationer och dela ut information.

•�Registrera�antalet�klubbar�som�ska�besökas�på�

LCIF-målsättningsformuläret�på�webben.

Distriktsomfattande marknadsföring och 
utbildning 
Det är viktigt att hela tiden ge information om LCIF-initiativ.

• Publicera regelbunda uppdateringar om LCIF i 

distriktets nyhetsbrev och på webbplatsen.

• Inkludera en länk på distriktets webbplats till LCIF:s

startsida (www.lcif.org) och lägg upp information, 

inklusive LCIF nyheter/globala uppdateringar, namn 

på Melvin Jones Fellows, nyheter om anslag, 

LCIFordförandes månatliga nyhetsbrev och fakta 

om organisationen.

• Boka in en marknadsföringsaktivitet på distrikts- eller

multipedistriktskongressen, t.ex. ett  seminarium, en

monter, dela ut PR-material etc.

•�Anteckna�på�LCIF-formuläret�antalet�artiklar�som�

ska�publiceras�i�ditt�lokala�nyhetsbrev�och�på�

webbplatsen.

Klubbdeltagande
Ett effektivt sätt att skapa ett hållbart stöd är att öka 

antalet klubbar i distriktet som bidrar till LCIF varje år. 

Använd klubbdeltaganderapporten för att ta reda på 

vilken andel av klubbarna i ditt distrikt som stödde LCIF

förra året. Använd också bedömningen av klubbstatus 

för att snabbt se vilka klubbar som inte stödde LCIF 

förra året. Ett effektivt sätt att skapa varaktig support är 

att öka antalet klubbar i ditt distrikt som bidrar till LCIF.

• Med input från distriktsguvernörens team ska du 

prioritera klubbarna i ditt distrikt som ännu inte 

stöder LCIF.

• Klubbar bör prioriteras baserat på uppfattad potential.

• Inkludera de här klubbarna i din besöks- och 

framtidsplan och prioritera dem efter de högprioriterade

klubbar som identifierades för mål nr. 1.

•�Anteckna�ditt�procentuella�mål�för�klubbdeltagande

på�LCIF�målformuläret.

Program för erkänsla
Använd det lämpligaste LCIF-programmet för erkänsla 

för att uppmuntra fler bidrag från klubbar och individer 

i ditt distrikt. 

• Skapa en strategi för att hålla klubbar och 

lionmedlemmar informerade om sina MJF-poäng.

•�Ange�på�LCIF�målformuläret:

• om MJF/PMJF evenemang för erkänsla är planerade

under kongresser.

• om regelbunda rapporter ges åt klubbar om deras 

tillgängliga MJF-poäng för erkänsla.

Glöm inte att be din distriktsguvernörs grupp att offentligt

tacka för gåvor till LCIF. Fundera på att organisera ett

speciellt evenemang för att ge erkänsla med input och 

deltagande från distriktsguvernörens grupp.

MÅL NR. 2 MÅL NR. 4

MÅL NR. 1 MÅL NR. 3

Instruktioner:
Följande rutor räknar upp sex målsättningsområden och den information som finns till hands för dig.

1. Studera varje ruta och informationen som anges.

2. Skapa ett utkast till en plan och preliminära mål.

3. Boka ett möte med din distriktsguvernörs grupp.

4. Presentera utkastet åt distriktguvernörens grupp.

5. Revidera planen tills ni är eniga.

6. Använd svaren från varje del till att fylla i LCIF-

målsättningsformuläret�på webben. En länk till

webbformuläret skickas till dig via e-post.



Ekonomiska bidrag 
Det är viktigt att sätta upp utmanande men uppnåbara

ekonomiska mål för det kommande året. Satsa på en

ökning på 5-10 % eller mer, baserat på potentialen i

ditt distrikt. Exempelvis kan större ökningar uppnås

baserat på ökningar av antalet medlemmar eller stora

bidrag för speciella initiativ såsom En spruta, ett liv,

SightFirst II-kampanjen eller efter naturkatastrofer.

• Sätt ett mål för totala donationer från ditt distrikt.

• Utveckla en plan för hur ni ska uppnå målet.

• Använd datarapporter för att fastställa trender i 

ditt distrikt.

• Bestäm vilken donationstyp/typer d.v.s. distrikt,

klubb, personliga eller icke-Lion, som du bäst kan

marknadsföra och öka.

• Du kan också välja att använda olika mål beroende

på trenderna i ditt distrikt.

•�Anteckna�dina�mål�för�ekonomiska�bidrag�på

LCIF�målformuläret.

Bidrag till En spruta, ett liv
Lions har utökat vårt åtagande att bekämpa mässling

och röda hund fram till 2017. Det globala målet för En

spruta, ett liv är att samla in 30 miljoner USD för att

garantera åtkomst till vacciner mot mässling och röda

hund för barn i världens mest behövande länder.

Dessa medel matchas av GAVI Alliance (med medel

från Gates Foundation och Storbritanniens Agency 

for International Development).

• Sätt upp ett mål för En spruta, ett liv-donationer som

är lämpligt med tanke på förhållandena i ert distrikt. 

• Kom ihåg att det är viktigt att upprätthålla en balans

för insamling av medel för både allmänna program

och speciella initiativ.

• Ange�ditt�mål�för�En�spruta,�ett�liv�på�LCIF:s�

målsättningsformulär

MÅL NR. 6

MÅL NR. 5

DATAVERKTYG
SAMMANFATTNING AV DONATIONSRAPPORTEN
Sammanfattningen av donationsrapporten räknar upp alla donationsaktiviteter inom

ett specifikt distrikt i alfabetisk ordning enligt klubb. Rapporten räknar upp både

klubbgåvor och gåvor från individuella medlemmar. Observera att donatorernas

namn bör bevaras konfidentiella och de anges enbart för din användning som LCIF-

koordinator. Rapporten visar också om gåvan riktades till ett visst program eller en

viss fond och vilka typer av erkänsla som gavs; t.ex. en gåva kan visas som avsedd

för "synvårdsprogram", "mässlingsvaccinationer", "område med störst behov", "silver

stödjande medlem" etc. Sammanfattningen av donationer separerar gåvor per 

lionårskvartal, med ed delsumma för varje kvartal i slutet av varje distriktsrapport.

En slutsumma för varje distrikt och multipeldistrikt finns i slutet av rapporten.

STATUSRAPPORT FÖR DELBETALNINGAR
Statusrapporten för delbetalningar räknar upp alla oanvända MJF- och PMJF-krediter

i ett distrikt, i alfabetisk ordning enligt klubb. Rapporten räknar bara upp de klubbar

eller medlemmar som har krediter; klubbar som inte har någon kredit visas inte.

Krediter som hör till individuella medlemmar finns uppräknade enligt medlemmens

namn och ID-nummer; krediter som hör till klubbar och distrikt räknas upp som

"namnlösa". En delsumma för krediterna ges i slutet av varje distriktspost.

MJF/PMJF-LISTA
MJF/PMJF-listan är en lista över alla individer som har fått en MJF eller PMJF inom

ett distrikt, i alfabetisk ordning enligt klubb. Rapporten visar det datum individen

först fick en MJF, antalet PMJF som individen har (om några) och det datum den

senaste PMJF togs emot. Kom ihåg att några Melvin Jones Fellowships kan 

planeras för framtida presentation och bör inte offentliggöras i distriktet förrän efter

presentationen. Kom även ihåg att individer som har fått MJF eller PMJF, men som

inte är lionmedlemmar, finns uppräknade separat och kan inte kopplas till någon

klubb. Listan måste beställas separat från din LCIF personalrepresentant.

DISTRIKTSKOORDINATORNS MÅLRAPPORT
Rapporten räknar upp varje distriktskoordinator med MD och CA. Den inkluderar

siffror för det totala belopp som samlats in hittills under verksamhetsåret, det totala

belopp som samlades in fram till samma tidpunkt under föregående verksamhetsår,

och det totala belopp som samlades in för hela föregående verksamhetsår. Den

visar också om beloppet som samlades in under aktuellt år är en ökning eller 

minskning av beloppet som samlades in vid samma tidpunkt föregående år.

Siffrorna gör att distriktskoordinatorer och multipeldistriktskoordinatorer enkelt kan

jämföra årets insamlingsbelopp med föregående års belopp, så att de kan hålla koll

på framstegen och vidta nödvändiga justeringar. Rapporten visar också insam-

lingsbeloppen för föregående tre månader, så att koordinatorerna kan upptäcka

trender. Slutligen räknar den upp målbeloppet som skickades in av varje koordinator

och den procentandel av målet som hittills har uppnåtts. Rapporten uppdateras

varje månad och läggs upp på webben. Sök efter “TFR målrapport” på www.lcif.org 

BEDÖMNING AV KLUBBSTATUS
Den här rapporten anger nuvarande status för alla klubbar i ditt distrikt, inklusive 

antalet medlemmar, charterdatum och om antalet medlemmar ökar eller minskar.

Rapporten visar också kumulativa donationer till LCIF under verksamhetsåret. 

Använd den till att identifiera klubbar med potential att stöda LCIF.

KLUBBDELTAGANDERAPPORT
Rapporten räknar upp totalt antal klubbar i varje distrikt, antalet av dessa klubbar

som gjort en donation till LCIF hittills under verksamhetsåret, andelen klubbar inom

distriktet som har donerat, och slutligen det kumulativa beloppet för dessa donationer.

Observera att klubbar måste ha donerat åtminstone 100 USD för att räknas med

som deltagande klubbar för den här rapportens ändamål. Rapporten uppdateras

varje månad och läggs upp på webben. Sök efter “Klubbdeltaganderapport” på

www.lcif.org
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Varför finns det ett ökat fokus på LCIF?
Lions är engagerade i fler initiativ som inte skulle kunna förverkligas utan stöd

från LCIF. För att tillmötesgå denna ökade efterfrågan på support, godkände

förtroenderådet några globala mål som ökar LCIF:s insamlingsdelmål tills en

årlig summa på 50 miljoner USD har uppnåtts år 2018.  

Genom att sätta upp både ekonomiska mål och aktivitetsmål hjälper lokala

ledare till att skapa en starkare organisation som folk förstår och stöder

bättre. Det gör att LCIF kan utöka sina förmågor att hjälpa fler personer som

behöver Lions hjälpinsatser.

Vem är ansvarig för målen och vad händer om vi inte kan 
uppnå dem?
Distriktskoordinatorerna är ansvariga för att sätta upp mål och genomföra

aktiviteter för att uppnå dem. Lokalt uppsatta mål ger fokus åt alla projekt och

alla liondistrikt och MD:s uppmuntras att sätta upp utmanande men uppnåbara

mål. Inom områden där målen inte kunde uppnås, ska en genomgång utföras

om vilka aktiviteter som utfördes och hur hjälp från lionledare kan prioriteras

under kommande år. Fastän det är viktigt att uppnå etablerade mål är de 

enbart mål och är inte bindande. Den här planen är utformad för att vara 

flexibel och implementeringen kan variera enligt region eller kultur.

Min klubb ägnar sig bara åt lokala hjälpinsatser. 
Varför ska vi stöda LCIF?
Som en medlem av Lions Clubs International hör lionmedlemmarna till ett

globalt närverk. Detta nätverk gör att lionmedlemmar från hela världen kan

stötta varandra i stora projekt som inte skulle kunna uppnås av en enskild klubb

eller ett enskilt distrikt. LCIF är helt enkelt ditt sätt att hjälpa lionmedlemmar och

sådana som är i behov av humanitär hjälp. 

LCIF-anslag har delats ut till alla områden av lionvärlden och distrikten 

uppmuntras att lära sig mer om anslagsprogrammen och ansöka om hjälp för

kvalificerande projekt. Beställ en LCIF-rapport över "anslagshistorik" för 

information om de anslag som har delats ut i ert distrikt.

Vad innebär egentligen ”deltagande” i LCIF?
I det här sammanhanget betyder ”deltagande” att en individ, klubb eller 

distrikt har givit en donation åt LCIF. Det kan vara en direkt donation, en 

delbetalning till en MJF eller stödjande medlemskap, eller medel från en

LCIF-insamling. Tyvärr kan det gå ett helt år eller mer utan att många av 

klubbarna eller distrikten deltar. 

Distriktskoordinatorerna är ansvariga för att sätta upp mål och genomföra aktiviteter för att uppnå dem. Distriktsguvernörens
grupp kan ge deras stöd och spela en stor roll i att uppmuntra lokala Lions att göra sitt yttersta. Följande tabell beskriver 
de ansvarsområden som både distriktsguvernören och LCIF-koordinatorn bör ta till sig för att se till att LCIF:s mål har 
största möjliga chans att uppnås.

FRÅGOR OCH SVAR

ANSVARSOMRÅDEN FÖR LCIF MÅLSÄTTNING

LCIF distriktskoordinatorns (DC) 
ansvarsområden

Distriktguvernörens (DG) 
ansvarsområden

LCIF-aktiviteter
vid klubbesök

¸ Utföra åtminstone ett klubbesök varje månad

¸ Inspirera lionmedlemmar att tjäna både sina lokala och 

globala samhällen genom LCIF

¸ Tacka lionmedlemmarna för deras tidigare stöd av LCIF

¸ Begära och uppmuntra framtida stöd av LCIF 

¸ Ta med lokala och internationella LCIF-nyheter i dina 

anmärkningar under klubbesök och distriktsevenemang

¸ Tacka lionmedlemmar för deras tidigare stöd av LCIF 

och påminna dem om LCIF:s viktiga arbete

Marknadsförings-
aktiviteter 

¸ Se till att information om LCIF presenteras vid 

distriktskongressen och andra regionala evenemang

¸ Ge viktig LCIF-statistik och lokala data åt 

distriktsguvernören

¸ Be distriktsguvernören om en möjlighet att ge 

regelbunda LCIF-notiser under distriktsrådsmötet

¸ Ge marknadsföringsmöjligheter åt LCIF-koordinatorn

och en möjlighet att ge erkänsla åt de som stöder 

LCIF vid distriktskongresser och evenemang

LCIF:s 
mål för bidrag

¸ Skapa med hjälp av LCIF-data en ökning av bidragsmålet

med 5-10 % eller mer under ett genomsnittligt år för 

bidragen till LCIF från ditt distrikt. I vissa områden kan 

detta betyda en ökning med en ny MJF

¸ Ta reda på distriktets tidigare bidragshistorik till 

LCIF och hjälp LCIF DC med att uppnå ökningen

Ledarskaps-
aktiviteter

¸ Etablera distriktsmål för LCIF med input från 

distriktsguvernören

¸ Ta reda på historiken för anslag till LCIF

¸ Hjälpa LCIF DC att sätta upp mål

¸ Begära regelbunda rapporter från LCIF DC 

under kabinettmöten


