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Ansökan om PR-anslag för att marknadsföra 
program i multipeldistrikt/enkeldistrikt 

 
 
1. Datum:             

2. Programmets titel:          ______ 

3. Multipeldistrikt/enkeldistrikt:          

4. W-9 (gäller endast USA) 

5. Namn och kontaktinformation till den person som har fyllt i ansökan:    

            

          _____________ 

 

6. Samhällsproblem eller behov som fokuserats på:       

 

___________________________________________________________________________

___ ________________________________________________________________________ 

 

7. Antal personer som kommer att påverkas:       ______ 

 

 

8. Översikt avseende programmets planeringsprocess och PR-aktiviteter: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Översikt över planerade aktiviteter och datum för genomförande: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. Detaljerad beskrivning av PR/kommunikationsplan. Beskriv hur programmet kommer att 

marknadsföras i media, i samhället och till medlemmarna: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

11. Översikt över PR-kalender som beskriver när marknadsföringsaktiviteter kommer att 

genomföras: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

12. Planer för att följa upp aktiviteterna för att därmed bygga vidare på framgångarna med 

programmet och positiv PR: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

13. Utvärderingsplan för att kunna fastställa framgångarna med det program som fokuserade på 

ett samhällsproblem eller behov samt framgångarna för PR-programmet: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

14. Sökt belopp i USD:         

 

15. Hur kommer 10%  matchande medel att uppnås? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

16. Kommer du att sända in en slutrapport till chefen för PR-divisionen vid Lions Clubs 

International inom trettio dagar efter programmets slutförande?   _____________ 
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Godkännande av ansökan samt namnteckningar 

Såvitt jag känner till är all information i denna ansökan korrekt samt behovet av programmet och 

möjligheterna att på ett framgångsrikt sätt genomföra både programmet och PR-aktiviteterna 

föreligger på det sätt som har beskrivits i ansökan. Jag stöder denna ansökan och jag kommer att 

göra allt jag kan för att tillförsäkra korrekt och effektiv administration och användande av 

beviljade medel, korrekt bokföring och rapportering inom föreskriven tid till Lions Clubs 

International. 

Guvernörsrådsordförande (Distriktsguvernör i enkeldistrikt) 

 

 

             

Namnteckning    Namn textat            MD/Enkeldistrikt 

 

             

Adress 

             

 

             

 

             

Telefon    Fax    E-post 

 

             

Ort och datum 

 

 

 

Ordförande i PR och programkommittén 

 

 

             

Namnteckning    Namn textat            MD/Enkeldistrikt 

 

             

Adress 

             

 

             

 

             

Telefon    Fax    E-post 

 

             

Ort och datum 

 

Skicka ansökan till:  Lions Clubs International 

    Attn: Public Relations and Communications Division 

    300 W 22nd Street 

    Oak Brook, IL  60523-8842 USA 
Eller faxa till:   630-571-1685 
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