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Lions Clubs Internationals program för PR-anslag i  

multipeldistrikt/enkeldistrikt (ej deldistrikt i 
multipeldistrikt). 

              

 
 
Starka program som gör en skillnad i samhället är nyckeln till mycket effektiva PR-aktiviteter för 

lionklubbarna. 

 

PR-anslag för att främja multipeldistriktets/enkeldistriktets program finns att söka och kommer att 

beviljas enligt först till kvarn-principen. Programmets totala budget uppgår till USD 400 000 och 

skall användas för att öka allmänhetens kunskaper och kännedom om lionklubbarnas aktiviteter. 

Anslaget är utformat för att hjälpa multipeldistrikt/enkeldistrikt att skapa uppmärksamhet i media 

och i samhället för ett större program som fokuserar på ett problem eller ett behov i samhället. 

 

Chefen för PR-divisionen vid det internationella huvudkontoret kommer att granska alla 

ansökningar.  

 

Kriterier för att erhålla anslag 

 

Programmet måste påverka hela multipeldistriktet/enkeldistriktet. Extra hänsyn kommer att tas för 

program där en hög andel av klubbarna i multipeldistriktet/enkeldistriktet deltar. 

 

Anslagen får endast användas i marknadsföringssyften genom att använda material som erhålls av 

LCI eller lokalt material som godkänts av LCI.  

 

 

Ytterligare villkor 

 

 Multipeldistrikt/enkeldistrikt som har erhållit anslag under föregående 

verksamhetsår får inte ansöka om anslag förrän den 1 januari innevarande 

verksamhetsår. 

 Multipeldistrikt/enkeldistrikt som inte har uppfyllt rapporteringskraven för 100-

årsjubileets anslag kan inte ansöka om ett anslag innan rapporterna mottagits. 

 Multipeldistrikt/enkeldistrikt kan endast ansöka om detta anslag en gång per 

verksamhetsår. Multipeldistrikt/enkeldistrikt som beviljas anslag måste därefter vänta ett år 

innan de kan ansöka igen. 

 Anslag upp till USD 20 000 kan sökas (USD 5 000 för enkeldistrikt) med ett krav på 10% 

matchande anslag.  
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 En ordförande måste vara utnämnd när ansökan sänds in samt en samordnad PR och 

programkommitté måste vara tillsatt innan den första utbetalningen sker från Lions Clubs 

International. 

 När anslag har beviljats kommer hälften av anslagsbeloppet att utbetalas. Den andra 

hälften kommer att utbetalas under förutsättning att en slutrapport sänds in och 

godkänns (se information nedan om denna rapport). Denna rapport måste ha 

ankommit till det internationella huvudkontoret senast den 15 juli efterföljande 

verksamhetsår eller när projektet är slutfört. 

 I multipeldistrikt skall guvernörsrådsordföranden underteckna ansökan efter det att den har 

godkänts av alla distriktsguvernörer. Programmets ordförande måste också underteckna 

ansökan. I enkeldistrikt skall både distriktsguvernören och programmets ordförande 

underteckna ansökan. 

 Inom trettio dagar efter det att projektet har slutförts skall PR och programkommittén sända 

in en detaljerad slutrapport till chefen för PR-divisionen vid det internationella 

huvudkontoret. Rapporten måste vara undertecknad av guvernörs-

rådsordföranden/distriktsguvernören och av ordföranden i PR och programkommittén. 

Följande information måste finnas med i slutrapporten: 

o Resultatet av programmet, till exempel hur Lions image i multipeldistriktet/ 

enkeldistriktet har påverkats. 

o Antal personer som har erhållit service och antal klubbar som deltog. 

o Detaljerad bokföring som beskriver hur anslaget har använts och kvitton för  

dessa utgifter. 

o En detaljerad utvärdering av programmet. 

 Alla beviljade anslag måste vara förbrukade senast den 30 juni för det verksamhetsår 

anslaget beviljades. Ej förbrukade medel måste returneras till Lions Clubs International 

senast den 15 juli följande verksamhetsår. 


