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                                                                                                          Fyll i båda sidorna av detta formulär  

 
 

Leoklubbens excellensutmärkelse  
Nomineringsformulär 

 
För att kvalificera till denna utmärkelse måste leoklubben ha uppvisat framstående insatser inom 
följande fem områden: 
 
 

• Hjälpa andra 
• Planera och genomföra kreativa insamlingsaktiviteter 
• Utöva effektivt ledarskap 
• Förbättra allmänhetens image av leoklubbar 
• Utföra klubbens administrativa uppgifter 

 
 
Ett distrikt får endast nominera en leoklubb till denna utmärkelse per verksamhetsår. Denna ansökan 
måste skickas in senast den 15 augusti.  Endast ansökningar där alla frågor har besvarats och som 
innehåller alla erforderliga namnteckningar kommer att behandlas. Vänligen skriv tydligt. 
 
 

Nominerad:  
 
Leoklubbens namn  Leoklubbens nummer    
 
Fadderklubbens namn   
 
Fadderklubbens nummer    Liondistrikt    
 
 

 
Nominerad av: Vi intygar att denna leoklubb är den enda som nominerats från vårt distrikt under detta 
verksamhetsår. Vi intygar att denna leoklubb har uppfyllt villkoren för Leoklubbens excellensutmärkelse 
och att denna nominering har godkänts av distriktsrådet. 
 
Vi nominerar härmed den ovannämnda leoklubben till Leoklubbens excellensutmärkelse.  

 
Distriktsguvernör  Medlemsnummer (obligatoriskt)   
 
Namnteckning Datum    

 
****************************************************************************** 

 
Distriktets leoordförande Medlemsnummer (obligatoriskt)  
 
Namnteckning Datum    
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Vänligen svara på följande frågor om leoklubben. Vänligen begränsa ytterligare dokumentation till sex 
sidor, till exempel rapporter, foton, tidningsartiklar etc. till stöd för nomineringen.  
 
1. Hur många projekt har leoklubben genomfört under verksamhetsåret?   

 
2. Vilka av följande beskriver projektkategorierna (välj alla tillämpliga)? 

 
     Diabetes  Syn  Hungersnöd  Miljö  Barncancer 
 Annan _____________  
 

 
3. Beskriv de projekt som klubben har genomfört. 
 
 
 
 
 
4. Hur många personer har haft nytta av projekten? _____________________________________  
 
5. Hur många insamlingar har leoklubben genomfört under verksamhetsåret?     
 
6. Beskriv genomförda insamlingsaktiviteter. 

 
 
 
 
 
 

7. Hur har klubben uppvisat ett effektivt ledarskap? 
 
 
 
 
 
 

8. Hur har leoklubben förbättrat sin image bland allmänheten i området?  
 
 
 
 
 
 

9. Har leoklubben fyllt i alla administrativa rapporter och skickat in dem till distriktet, multipeldistriktet 
och det internationella huvudkontoret?        Ja    Nej 

   
 

Skicka nomineringen senast den 15 augusti till: 
leo@lionsclubs.org 

Lions Clubs International 
Leo Club Program Department  

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
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