
MyLCI rapportinstruktioner 
Hundraa rsjubileets hja lputmaning och besta ende projekt  

RI CSC & LP 12-15.SW 

Steg 1: Logga in på MyLCI och välj Serviceaktiviteter i menyn Min lionklubb 

 

Steg 2: Välj Lägg till aktivitet 

 

Steg 3: Ange information om aktiviteten 

Verksamhetsår  

Innevarande verksamhetsår visas. Under perioden 1-15 

juli kan du välja föregående verksamhetsår, för att 

inrapportera tidigare aktiviteter.  

Aktivitetsdatum  
För aktiviteter över flera dagar väljer du den första 

dagens datum. Om aktiviteten är en del av den världs-

omfattande veckan av hjälpinsatser måste du se till att 

datumet faller inom den veckan av hjälpinsatser. För 

bestående projekt som har genomförts från och med juli 2014  

till och med juni 2015 anger du datumet ”1 juli” och anger det faktiska datumet i fältet Beskrivning. 

Viktig aktivitet 
Viktiga aktiviteter är de som klubbarna genomför regelbundet. Om aktivitetstypen redan har identifierats som 

en aktivitet inom hundraårsjubileets hjälputmaning kommer tillämplig kampanj att väljas automatiskt i avsnittet 

Detaljerad aktivitetsinformation. Om den viktiga aktiviteten ännu inte har identifierats väljer du manuellt 

tillämplig aktivitet inom hundraårsjubileets hjälputmaning i avsnittet Detaljerad aktivitetsinformation. 

Aktivitetstyp 
Klicka på knappen ”Välj typ” för att se alla kategorier och underkategorier. Aktiviteter som tillgodoräknas 

gentemot hundraårsjubileets hjälputmaning har dess logotyp intill. Hundraårsjubileets bestående projekt finns i 

aktivitetskategorin ”Samhälle och kultur” och har också en speciell logotyp intill.  

Bestående projekt på nivå 1 ökar 

klubbens synlighet i samhället, till 

exempel genom att donera en parkbänk, 

ett cykelställ eller en ny skylt. Projekt på 

nivå 2 är större insatser, till exempel att 

rusta upp en park, anlägga kolonilotter 

eller donera medicinsk utrustning. 

Projekt på nivå 3 är betydande insatser, 

till exempel att bygga en klinik, en skola, 

ett ögonsjukhus eller ett bibliotek.  

Välj den ruta som motsvarar er aktivitet. 

Om en aktivitet faller inom både 

hundraårsjubileets hjälputmaning och 

bestående projekt väljer du lämplig ruta 

för bestående projekt och tillämplig kampanj under Detaljerad aktivitetsinformation. 

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV
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Aktivitetstitel 
Ange några nyckelord för att identifiera aktiviteten, till exempel samarbetsorganisation eller mottagare. 

Aktivitetsbeskrivning 
Att ange en beskrivning hjälper klubbarna att komma ihåg målen, handlingsstegen och resultaten av projekten. 

De hjälper även LCI att förstå klubbprojekten och finna möjligheter till samarbeten, finansiering och PR. 

Steg 4: Ange detaljerad aktivitetsinformation 

Dela med oss av denna aktivitet 
Denna ruta är vald automatiskt, så att 

användare av MyLCI kan lära sig mer om 

detta serviceprojekt. Avmarkera rutan 

om ni inte vill dela med er. 

Distriktsomfattande aktivitet  
Välj denna ruta om serviceaktiviteten genomfördes av distriktet. 

Kampanjer om hundraårsjubileets hjälputmaning  
Om du har valt en underkategori som är identifierad som hundraårsjubileets hjälputmaning kommer den 

kampanj aktiviteten bör tillhöra väljas automatiskt. Om ingen kampanj inom hundraårsjubileets hjälputmaning 

är vald, men du anser att den borde vara det eller om aktiviteten även är ett bestående projekt, väljer du 

manuellt tillämplig kampanj. 

Antal medlemmar 
Ange det antal medlemmar från din klubb som var involverade i denna serviceaktivitet. Klubbarna uppmuntras 

att endast inrapportera de aktiviteter där flera klubbmedlemmar har deltagit.    

Antal timmar  
Du kan välja att endast inrapportera timmarna för själva projektet eller det totala antalet timmar för både 

förberedelse och genomförande av projektet, men var konsekvent. 

Antal människor som fått hjälp  
För serviceaktiviteter som är riktade direkt till ett antal personer anger du det antal personer som har fått hjälp. 

För serviceaktiviteter som inte är riktade direkt till ett antal personer anger du ett uppskattat antal mottagare. 

Högsta antal är 3 000 människor som har fått hjälp och 5 000 träd planterade per aktivitet. 

För serviceaktiviteter som har genomförts av mer än en klubb bör alla klubbar inrapportera aktiviteten, för att 

kunna tilldelas hundraårsjubileets erkänsla. Emellertid måste antal inrapporterade mottagare delas upp mellan 

deltagande klubbar. 

Insamlade medel 
Om projektet var en insamling anger du det belopp som har samlats in. Räkna inte med in natura-donationer.   

Donerade medel 
Om projektet var att donera medel anger du det belopp som har donerats. Räkna inte med in natura-

donationer.   

Steg 5: Ladda upp bilder (frivilligt) 

Ladda upp en eller två bilder som 

fångar påverkan av och känslor vid 

projektet. JPG, GIF och PNG-filer mindre än 4MB kan laddas upp.  
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Steg 6: Spara rapporten 

Du måste ”Spara” för att ladda upp informationen, för att senare erhålla erkänsla för hundraårsjubileets 

hjälputmaning och bestående projekt. 

För mer information 

För att lära dig mer om hundraårsjubileets hjälputmaning och bestående projekt besöker du webbsidan lions100.org. Du 

kan även skicka e-post till programs@lionsclubs.org med frågor om hundraårsjubileets hjälputmaning eller till 

LegacyProjects@lionsclubs.org med frågor om hundraårsjubileets bestående projekt.  

http://lions100.lionsclubs.org/SW/index.php
mailto:programs@lionsclubs.org
mailto:LegacyProjects@lionsclubs.org

