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Informationen och riktlinjerna i detta formulär är till för att hjälpa dig att sammanställa framstegsrapport och slutrapport för det
standardanslag som LCIF har beviljat till ditt distrikt/multipeldistrikt. Din rapport till LCIF ger oss möjlighet att utvärdera anslaget och
att mäta vad som har uppnåtts. LCIF kan använda informationen i marknadsföringssyfte och använder den även för att sammanställa
uppgifter om alla standardanslag, för att därmed uppfylla statliga regler, vilka kräver komplett bokföring och finansiella rapporter om
hur donerade medel har använts.

RIKTLINJER

• En framstegsrapport bör sändas in var tredje månad, beroende på aktivitetsnivån i projektet. En slutrapport måste vara LCIF
tillhanda senast 45 dagar efter det att projektet har slutförts.

• Din rapport bör vara i ett berättande format och måste innehålla all information i enlighet med detta formulär. Känn dig dock
inte begränsad av formuläret, för all ytterligare information om projektet är av stort intresse.

• Kom ihåg att ditt distrikt/multipeldistrikt endast kan ha två pågående standardanslag samtidigt. Se vidare i punkt 6 i
bestämmelserna för standardanslag.

• LCIF väljer ut projekt att publicera baserat på informationen i denna rapport. LCIF söker särskilt efter bilder av pågående
arbete i projektet och personer som har haft nytta av det. Bifogade bilder bör vara digitala med hög upplösning.

A. ALLMÄN ANSLAGSINFORMATION

1. LCIF:s anslagsnummer. (Skall anges i rapporterna).

2. Projektets namn.

3. Sponsrande distrikt/multipeldistrikt.

4. Anslagsbelopp i USD.

5. Datum när projektet slutfördes.

6. Antal personer som har haft direkt nytta av det.

B. BERÄTTANDE RAPPORT

7. Ge en detaljerad beskrivning av hur anslaget från LCIF har använts.

8. Vilken var situationen i samhället innan projektet inleddes?

9. På vilket sätt hjälpte anslaget från LCIF till med att slutföra projektet?

10. Hur har detta projekt påverkat människorna i samhället?

11. Hur har projektet hjälpt allmänheten att bli mer informerad om arbetet i ditt distrikt/multipeldistrikt?

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

C. FINANSIELL RAPPORT

13. Den måste innehålla:

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

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

c. Kvitton och stödjande dokumentation för inköp eller betalda kostnader i enlighet med den godkända budgeten.

d. Kopior av månatliga bankkontoutdrag utvisande ränta. Eventuell del av anslaget som ej har använts och intäktsränta
på denna skall returneras till LCIF.



D. BUDGET

INTÄKT KOSTNAD

E. IDENTIFIERING AV LCIF

Enligt punkt 12 i reglerna för standardanslag skall alla projekt tydligt identifieras att de har möjliggjorts tack vare anslag från LCIF. När
checken med anslagsbeloppet skickades ut bifogades information om hur en plakett kan beställas från Purchasing Department vid det
internationella huvudkontoret. Ditt distrikt/multipeldistrikt kan även beställa en plakett från en lokal tillverkare.

14. Hur har LCIF:s inblandning i projektet publicerats? Bifoga kopior av tidningsartiklar etc.

15. Denna del av rapporten måste innehålla bilder och/eller dokumentation som visar den erkänsla som LCIF har erhållit och som
därmed bekräftar att LCIF:s inblandning i projektet har givits tillbörlig erkänsla.

F. RAPPORTENS NAMNTECKNINGAR

Namnteckningar krävs på alla framstegsrapporter och slutrapporter som skickas in till LCIF.

__________________________________________________________________________________
Anslagsadministratör Datum

__________________________________________________________________________________
Distriktsguvernörens namnteckning (krävs för projekt på distriktsnivå) Datum

__________________________________________________________________________________
Guvernörsrådsordförandens namnteckning (krävs för projekt på multipeldistriktsnivå) Datum

HAR DU KOMMIT IHÅG ATT BIFOGA . . .

� Originalkvitton för alla artiklar och material som köpts med anslagsmedel från LCIF.

� Foton som tydligt visar Lions insatser i projektet.

� Behåll en kopia av hela rapporten som skickas till LCIF bland distriktets/multipeldistriktets handlingar.

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

� Handling som visar att distriktsrådet/guvernörsrådet har granskat och godkänt rapporten.

KÄLLA BELOPP ARTIKEL/UTRUSTNING BELOPP

LCIF-anslag

TOTALT: TOTALT:



VARJE DONATION
ÄR VIKTIG
för att kunna uppfylla vår uppgift.

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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