
PR-RESURSER 

 
Programsammanfattning:   
PR-aktiviteter omfattar alla typer av kommunikation, från att skriva pressmeddelanden och dela ut 
flygblad till att prata med vänner, familj och arbetskamrater. Andra saker som är lika viktiga tas ofta för 
givet, till exempel att bära Lions rockslagsnål eller att marschera i en parad. Webbplatser och sociala 
nätverkssidor ger utmärkta möjligheter att informera allmänheten om din klubb. 
 
God PR, till exempel att informera lokalt om att din klubb städar längsmed vägar, genomför en 
synundersökning eller samlar in glasögon, kommer att skapa stöd där du bor.  
 
God PR kan även vara till hjälp vid rekrytering av medlemmar. Människor vill tillhöra en framgångsrik och 
pålitlig organisation. Genom att på ett aktivt sätt marknadsföra klubben och dess aktiviteter skapas en 
positiv image i samhället som visar att det är värt att bli medlem i klubben.  

 
Frågor och svar: 
Vem ansvarar för PR? 
Varje medlem har ett ansvar för PR, men det är klubbens och distriktets PR-ordförande som har det 
huvudsakliga ansvaret. Ordföranden är ansvarig för att kommunicera ut information om klubben till 
samhället och till media samt att följa upp resultat av genomförda PR-insatser. 
 
Hur skickar jag in artikelidéer eller bilder till tidningen LION eller till LCI:s webbpublikationer? 
 
Lions medlemmar kan berätta om utomordentliga program och aktiviteter för LCI, vilka också kan vara av 
intresse för andra lionmedlemmar samt regional och nationell media. Medlemmar kan skicka sina 
berättelser och bilder till lionmagazine@lionsclubs.org  eller använda funktionen Skicka in bild på Lions 
Clubs Internationals webbplats. Allt som skickas in kommer att granskas för eventuell publicering i 
tidningen Lion, Lions kvartalsvisa videomagasin, på LCI:s webbplats eller sociala medier. 
 
Vilka resurser finns för att förbereda inför en intervju eller en presentation? 
När man talar med media och med allmänheten om lionklubbar och Lions Clubs International är det bra 
att vara förberedd och veta vilket budskap man vill nå ut med. Viktiga budskap och frågor är en resurs 
som kan hjälpa dig att förbereda inför intervjuer eller aktiviteter där media är närvarande. Denna 
information är även till hjälp vid presentationer i skolor samt andra grupper och organisationer. 
Vägledningen innehåller också förslag till svar på vanliga frågor, så öva på att svara på dessa frågor 
tillsammans med dina lionmedlemmar och kom ihåg att alltid betona det positiva. 
 
Kan PR-avdelningens personal hjälpa till i samband med känsliga situationer? 
I händelse av en känslig situation vid ett evenemang som sponsras av Lions, vilket kan resultera i negativ 
publicitet för Lions, rekommenderas att PR-avdelningens personal vid det internationella huvudkontoret 
kontaktas. Det rekommenderas att en person är språkrör för att leda kommunikationsflödet. Tala aldrig 
"utanför protokollet" eller spekulera om händelser. 

 
Tillgängligt material: 

 PR-handbok (PR-710) 

 Hundraårsjubileets anslagsprogram 

 Viktiga budskap och frågor 

 Exempel på pressmeddelanden  

 Lions logotyper 

 Lions nyhetsnätverk (LNN) 
 Handbok för sociala medier 

 Internationell tävling (PR-763) 

 Hur man kommer med i tidningen LION (PR-708) 

mailto:lionmagazine@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/submit-a-photo.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/pr710.pdf
http://lions100.lionsclubs.org/SW/programs/centennial-grant-program.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/resources-media-keymessage.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/news-news-sample.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/resources/logos-and-art/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://members.lionsclubs.org/EN/resources/social-media/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lion-magazine/news-magazine-howto.php


 
Kontakta LCI:  
Public Affairs Team 
Telefon: 630-468-6764 
E-post: pr@lionsclubs.org 
 

  

mailto:pr@lionsclubs.org


 

LIONS CLUBS INTERNATIONALS WEBBPLATS OCH SOCIALA MEDIER 

 
Lions Clubs Internationals webbplats innehåller information om Lions program och kampanjer samt 
resurser för klubbar, medlemmar och lionledare.  
 
Den innehåller bland annat: 
 

 Nedladdningsbara format, manualer, publikationer, videor, logotyper, presentationer med mera. 

 Aktuella nyheter och evenemang från LCI:s internationella huvudkontor. 

 Detaljerad information om projekt, tävlingar, utmärkelser, den internationella presidentens tema 
med mera. 

 Riktlinjer för att starta klubbar, bjuda in nya medlemmar, förbättra klubbar och stärka 
medlemmarna. 

 Ett speciellt avsnitt för leomedlemmar och fadderklubbar. 

 PR-verktyg för att hjälpa klubbarna och ledare att kommunicera sina aktiviteter 
 
Besök lionsclubs.org/web för en komplett lista över var du kan hitta Lions på internet, bland annat länkar 
till sociala medier såsom Facebook och Twitter.   
 

Frågor och svar: 
Hur kan jag snabbt finna den information jag söker på webbplatsen?  
En av de bästa funktionerna på webbplatsen är sökfältet vilket hjälper dig att snabbt finna information. För 
att söka efter något anger du ett ord eller en fras i sökfältet i det övre högra hörnet av webbplatsen. 

 
Kontakta LCI:  
Online Communications Department 
Telefon: 630-468-6977 
E-post: online.communications@lionsclubs.org 
  

http://www.lionsclubs.org/SW/about-lions/how-to-use-lci-website.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/index.php
mailto:online.communications@lionsclubs.org


E-DISTRIKTSHUS, E-KLUBBHUS OCH E-LEOKLUBBHUS 

 

Programsammanfattning:  
Denna unika service utformades för att ge medlemmarna möjlighet att skapa en webbplats med ett 
professionellt utseende. E-distriktshuset, e-klubbhuset och e-leoklubbhuset är enkla att använda och 
innehåller fem avsnitt: en förstasida, en kalender, en sida för projekt, ett fotogalleri och en sida för 
kontaktinformation.  
 
Ytterligare fem sidor kan läggas till för att marknadsföra evenemang och sprida information. Webbsidan 
innehåller även länkar till webbplatser som kan vara till hjälp, till exempel LCI:s webbplats, Lions 
utbildningscenter och externa webbplatser.  
 
Sidan endast för medlemmar består av en anslagstavla och information som endast är till för 
medlemmarna i klubben.  
 

Frågor och svar: 
Hur startar man ett e-klubbhus, e-distriktshus eller ett e-leoklubbhus? 

Fyll i en e-klubbhusansökan, e-distriktshusansökan eller en e-leoklubbhusansökan. När ansökan har 

godkänts kommer du få ett epostmeddelande med din inloggningsinformation samt instruktioner om hur 
du uppdaterar webbplatsen. 
 
När får klubben sitt tygmärke? 
Tygmäret skickas ut till aktiva e-klubbhus cirka 60 dagar efter bildandet. 

 
Tillgängligt material:  

 e-klubbhusets användarhandbok 

 e-distriktshusets användarhandbok 

 e-leoklubbhusets användarhandbok 
 

 

Tillgängliga utmärkelser:  
Klubbar som skapar ett e-klubbhus kommer att erhålla e-klubbhusets tygmärke. 
 

Kontakta LCI:  
Online Communications  
Telefon: 630-468-6882 
E-post: eclubhouse@lionsclubs.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://e-clubhouse.org/application.php
http://e-district.org/application.php
http://e-leoclubhouse.org/
http://e-clubhouse.org/my-admin/inc/Lions_e-Clubhouse_User_Guide_en.pdf
http://e-district.org/my-admin/inc/Lions_e-District_User_Guide.pdf
http://e-leoclubhouse.org/my-admin/inc/e-LeoClubhouse_Training_Guide_Public_SectionEN.pdf
mailto:eclubhouse@lionsclubs.org


 

LIONS VIDEOR 

 
Programsammanfattning:   
Lions videor innehåller alla tillgängliga videor och meddelanden till allmänheten från Lions Clubs 
International och Lions Clubs International Foundation (LCIF). Du kan titta, beställa och ladda hem videor 
från sidan Lions videor på LCI:s webbplats. 
 
Denna sida innehåller även Lions kvartalsvisa videomagasin, LQ. LQ produceras fyra gånger per år, 
januari, april, juli och oktober, och innehåller inspirerade berättelser från lionklubbar runtom i världen som 
med stor hängivenhet gör en skillnad i det lokala samhället. Speltiden är cirka 14 minuter och är en 
utmärkt presentation både för lionmedlemmar vid klubbmöten och för icke lionmedlemmar vid olika typer 
av evenemang. 
 

Frågor och svar: 
Finns LCI:s och LCIF:s videor på Lions alla officiella språk?  
Många videor finns tillgängliga på LCI:s alla elva officiella språk. Tillgängliga språk anges i beskrivningen 
av respektive video. LQ finns bara på engelska. 
 
Var kan jag finna LCI:s och LCIF:s videor att visa för medlemmar, familj och vänner?  
Utöver de videor du kan se på LCI:s webbplats finns även många videor publicerade på LCI:s sociala 
nätverk, bland annat på Lions YouTube kanal.  
 
Hur kan jag ladda hem LQ?  
En poddsändning av LQ finns på iTunes. Du kan ladda hem LQ:s poddsändning från iTunes och 
prenumerera på att erhålla alla sändningar. Du kan också ladda hem LQ direkt från LCI:s webbplats 
genom att klicka på "Ladda hem" i visningsfönstret på webbsidan Lions videor. 
 
Hur kan jag beställa en DVD?  
Tillgängliga videor på webbsidan Lions videor har i visningsfönstret en knapp med texten "Beställ nu". 
Denna länk skickar din beställning till rätt avdelning. Vissa videor måste köpas och andra kan beställas 
utan kostnad.  
 

Tillgängligt material: 
 LQ – Lions kvartalsvisa videomagasin 

 Videor 

 Informationsmeddelanden till allmänheten  
 

Viktiga datum:  
 1 januari: LQ publiceras på LCI:s webbplats och finns tillgängligt att ladda ner från iTunes. 

 1 April LQ publiceras på LCI:s webbplats och finns tillgängligt att ladda ner från iTunes. 

 1 juli: LQ publiceras på LCI:s webbplats och finns tillgängligt att ladda ner från iTunes. 

 1 oktober: LQ publiceras på LCI:s webbplats och finns tillgängligt att ladda ner från iTunes. 
 

Kontakta LCI:  
Audio Visuals & Events Department 
Telefon: 630-203-3812 
E-post: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.youtube.com/lionsclubsorg
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/lq.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/psa.php
mailto:pr@lionsclubs.org


HUNDRAÅRSJUBILEETS ANSLAGSPROGRAM 

 
Programsammanfattning:  
Lions Clubs International tillhandahåller anslag till multipel- och enkeldistrikt för att utöka lokala planer för 
hundraårsjubileet.  Anslagsmedel är baserade på riktlinjer att inte överstiga USD 1 500 per distrikt i ett 
multipeldistrikt.  Oavsett antalet distrikt, kan inget multipeldistrikt få mer än USD 15 000.  Enkeldistrikt 
(inte del av multipeldistrikt) kan få upp till USD 2 500. 
 
Jubileumsanslag för att främja multipel-/enkeldistriktsprogram delas ut enligt först till kvarn-principen. 
Anslagen är avsedda att hjälpa multipel- eller enkeldistrikt att förbättra allmänhetens kännedom om Lions 
och våra program under jubileumsperioden, från den 1 juli 2015 till och med den 30 juni 2018. 
 
Anslagsansökningar måste skickas in till Public Relations Division på Lions Clubs International.  Den 
internationella styrelsens PR-kommitté granskar anslagsansökningar vid varje ordinarie styrelsemöte (tre 
gånger per år) och ger rekommendationer till styrelsen för godkännande. 
 

Frågor och svar: 
Hur fungerar hundraårsjubileets anslagsprogram för multipeldistrikt/enkeldistrikt?   
Anslagsmedel är baserade på riktlinjer att inte överstiga USD 1 500 per distrikt i ett multipeldistrikt.  
Oavsett antal distrikt, kan inget multipeldistrikt erhålla mer än USD 15 000.  Enkeldistrikt (inte del av 
multipeldistrikt) kan erhålla upp till USD 2 500. 
 
Vilka specifika regler finns för multipeldistriktets/enkeldistriktets program?   
Programmet måste påverka hela multipeldistriktet eller enkeldistriktet. Det är till fördel om programmet 
kommer att genomföras av en hög procentandel av klubbarna i multipeldistriktet eller enkeldistriktet.  
Anslag kan bara ges för jubileet.   
 
Vilka andra krav måste anslagsansökan uppfylla? 

 Multipeldistrikt och enkeldistrikt kan bara få ett jubileumsanslag.   

 USA och territorier måste fylla i formuläret W-9 

 Anslag upp till USD 15 000 (USD 2 500 för enkeldistrikt) kan komma att övervägas, med 20% 
matchande medel som krav. 

 I multipeldistrikt är det guvernörsrådsordföranden som skall underteckna ansökan efter det att 
han/hon har fått bifall från samtliga distriktsguvernörer. Programmets ordförande måste också 
underteckna ansökan. I enkeldistrikt ska både distriktsguvernören och koordinatorn för 
hundraårsjubileet underteckna ansökan.  

 Inom 30 dagar efter det att projektet har avslutats måste hundraårsjubileets ordförande skicka in 
en detaljerat projektbeskrivning till PR-avdelningens divisionschef vid Lions Clubs Internationals.  
Rapporten måste undertecknas av guvernörsrådsordföranden och hundraårsjubileets ordförande 
medan rapporten från enkeldistrikt ska undertecknas av distriktsguvernören och 
hundraårsjubileets ordförande. I rapporten måste följande ingå: 

o Resultatet av programmet, till exempel påverkan av Lions image i multipeldistriktet eller 
enkeldistriktet. 

o Detaljerad redovisning av hur pengarna använts, inklusive kvitton på kostnader, 
fotokopior på alla aktiviteter, tryckt material och övrig stödjande dokumentation. 

o Detaljerad utvärdering av programmet. 
  
 
Vilken typ av rapport krävs efter det att projektet har slutförts?  
Inom 30 dagar efter det att projektet har slutförts måste PR- och programkommittén sända in en 
detaljerad slutrapport till PR-avdelningen vid Lions Clubs International. Rapport från multipeldistrikt skall 
vara undertecknad av guvernörsrådsordföranden och PR- och programkommitténs ordförande. Rapport 
från enkeldistrikt skall vara undertecknad av distriktsguvernören och kommitténs ordförande. I denna 
projektrapport skall finnas resultat av programmet, till exempel vilken påverkan det har haft på Lions 

http://lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/lions100/centennial-md-d-grant-application.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/form_w-9.pdf


image i multipeldistriktet/enkeldistriktet, antal personer som har påverkats, antal klubbar som deltog, 
detaljerad bokföring som visar hur medlen har använts, kvitton på programmets kostnader samt en 
detaljerad utvärdering av programmet. 
 
När måste medlen användas?   
Alla medel måste ha förbrukats senast den 30 juni det verksamhetsår som anslaget beviljades och ej 
använda medel måste återsändas till Lions Clubs International senast den 15 juli efterföljande 
verksamhetsår.  
 
Finns det några exempel på hur anslagsmedel har använts? 
Alla aktiviteter som relaterar till hundraårsjubileet, till exempel: 

 Serviceaktiviteter 

 Hundraårsfirande 

 Bestående projekt 
 

Kontakta LCI:  
Public Affairs Team 
Telefon: 630-468-6817 
E-post: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


LIONS INTERNATIONELLA FREDSAFFISCHTÄVLING 

 
Programsammanfattning:  
Lions internationella fredsaffischtävling ger Lions möjlighet att samarbeta med lokala ungdomar i åldern 
11 - 13 år och uppmuntra dem att på ett konstnärligt sätt uttrycka vad fred betyder för dem. Detta 
program betonar den stora betydelsen av fred, internationell förståelse och konst och ger klubbarna 
möjlighet att bygga upp kontakter med skolor och ungdomsgrupper. Tävlingen är även en utmärkt 
möjlighet att marknadsföra Lions klubbar för ungdomar, skolor, ungdomsgrupper, familjer och lokala 
media. 
 

Frågor och svar: 
Hur sätter jag igång? 
Beställ ett tävlingspaket till Lions internationella fredsaffischtävling (PPK- 1) från Club Supplies Sales 
Department vid det internationella huvudkontoret. Paketet innehåller all den information som behövs för 
att genomföra en framgångsrik tävling. Paketet innehåller vägledning och regler för klubben och skolan 
eller ungdomsgruppen, ett flygblad som deltagarna kan ta med sig hem, en dekal som skall appliceras på 
den vinnande affischen som går vidare i tävlingen samt certifikat till tävlingens vinnare och deltagande 
skola eller ungdomsgrupp. 
 
Ska jag överlämna tävlingspaketet till skolan eller ungdomsgruppen? 
Nej, endast vägledning och regler för skolan (PPC-2) och flygbladet för deltagare (PPC-3) ska 
överlämnas till skolan. Öppna paketet och titta igenom innehållet. 
 
Hur använder jag detta program för positiv PR? 
Förutom att skicka ut pressmeddelanden och foton (exempel på pressmeddelande finns i paketet och på 
LCI:s webbplats) bjuder många klubbar in media att delta i bedömning och utmärkelseceremonier. Många 
klubbar ställer även ut tävlingsbidragen på lokala bibliotek, i kommunhus och på andra platser. 
 
Var kan jag hitta ytterligare information om tävlingen? 
Avsnittet om fredsaffischtävlingen på LCI.s webbplats innehåller information om hur man beställer 
tävlingspaket, bilder av tidigare affischer och deltagare, e-kort att skicka till familj och vänner, ett certifikat 
för hedersomnämnande, en broschyr om tävlingen med mera. 
  

Hur kan jag titta på eller beställa fredsaffischtävlingens video? 

Videon finns under avsnittet Lions videor på LCI:s webbplats. Det är ett utmärkt sätt att marknadsföra 
tävlingen för medlemmarna, skolor och ungdomsgrupper. Den passar för alla språk. 
 

Tillgängligt material:  
 Fredsaffischtävlingen, tävlingsmaterial (PPK-1)  

 Fredsaffischtävlingen, broschyr (PR-775) 

 Fredsaffischtävlingens video 
 

 
Tillgängliga utmärkelser:  

 En internationell förstapristagare vinner en resa tillsammans med två familjemedlemmar och den 
sponsrande lionklubbens president till en utmärkelseceremoni, USD 5 000,00 (eller motsvarande 
belopp i lokal valuta) och en utmärkelse.  

 Alla de andra 23 pristagarna erhåller USD 500,00 (eller motsvarande belopp i lokal valuta) 
vardera och ett hedersomnämnande. 

 

Viktiga datum: 
 15 januari: Tävlingspaketen börjar säljas av klubbrekvisitaavdelningen vid det internationella 

huvudkontoret. 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/planning-projects/youth/peace-poster/index.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/pr775.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=gBiLcl


 1 oktober: Sista datum att köpa tävlingspaket från klubbrekvisitaavdelningen vid det 
internationella huvudkontoret. 

 15 november: Sista dag, poststämpelns datum, för en klubb att skicka en vinnande affisch (för 
varje sponsrad tävling) till distriktsguvernören. 

 December 1: Sista dag, poststämpelns datum, för en distriktsguvernör att skicka en vinnande 
affisch till guvernörsrådsordföranden. Observera: Den 1 december är också sista dag, 
poststämpelns datum, för en distriktsguvernör som inte tillhör ett multipeldistrikt att skicka in ett 
vinnande bidrag till  Audio Visuals & Events Department vid det internationella huvudkontoret 
eller en klubb som inte tillhör ett distrikt att skicka in ett vinnande bidrag till  Audio Visuals & 
Events Department vid det internationella huvudkontoret. 

 December 15: Sista dag, poststämpelns datum, för en guvernörsrådsordförande att skicka in ett 
vinnande bidrag till Audio Visuals & Events Department vid det internationella huvudkontoret. 

 1 februari: De internationella vinnarna meddelas senast detta datum. 

 

Kontakta LCI:  
Audio Visuals & Events Department 
Telefon: 630-203-3812 
E-post: pr@lionsclubs.org 

mailto:pr@lionsclubs.org


LIONS CLUBS INTERNATIONALS TÄVLING 

 
Programsammanfattning:  
Lions Clubs Internationals tävling ger lionmedlemmarna möjlighet att visa upp sitt idoga och kreativa 
arbete samt berätta om sina framgångar för andra runtom i världen. Tävlingen består av kategorierna 
nyhetsbrev och webbplats. 

 
Frågor och svar: 
Hur kan jag delta?  
De officiella reglerna och tävlingsformuläret finns på LCI:s webbplats. Tävlingsbidrag till kategorierna 
nyhetsbrev (bulletin) och webbsida måste vara Public Relations and Communications Division vid det 
internationella huvudkontoret tillhanda senast den 1 maj. 
 
När och var kommer vinnarna att tillkännages? 
Vinnarna kommer att tillkännages vid den internationella kongressen, på LCI:s webbplats och i tidningen 
LION. 
 
Hur använder jag detta program för positiv PR?  
Tävlingens vinnare bör skicka pressmeddelanden om deras framgångar till lokala media. Exempel på 
pressmeddelanden finns på LCI:s webbplats.  
 
Kom även ihåg att uppmuntra människor att besöka er webbplats och sprid ert nyhetsbrev till andra, till 
exempel lokala bibliotek, samhällscenter eller andra platser. 
 

Tillgängligt material:  
 Internationella tävlingsregler (PR-763) 

 
Tillgängliga utmärkelser:  

 Förstapristagaren i varje kategori kommer att erhålla ett certifikat. 

 De som tilldelas hedersomnämnanden kommer att erhålla ett certifikat. 
 

Viktiga datum:  
 Maj 1: Tävlingsbidrag till kategorierna nyhetsbrev (bulletin) och webbsida måste vara Public 

Relations and Communications Division vid det internationella huvudkontoret tillhanda. 
 

Kontakta LCI:  
Public Affairs Team 
Telefon: 630-203-3812 
E-post: pr@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/pr763.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org


LIONS INTERNATIONELLA UPPSATSTÄVLING 

 
Programsammanfattning:  
Lions internationella uppsatstävling skapades för att erbjuda synskadade ungdomar i åldrarna 11-13 år 
en möjlighet att uttrycka sina känslor om fred. Samarbeta med andra lionmedlemmar, lokala skolor och 
familjer i området för att finna ungdomar som är intresserade av att delta och som skulle kunna ha nytta 
av detta program. 
 

Frågor och svar: 
Vem får delta? 
Synskadade elever som är 11, 12 eller 13 år gamla den 15 november kan delta i tävlingen. 
 
Vad krävs för att skicka in en uppsats? 
Alla uppsatser måste skickas in tillsammans med ett ifyllt tävlingsformulär. 
 
I vilket format skall uppsatsen skrivas? 
Uppsatsen får vara högst 500 ord, måste vara skriven på engelska, måste vara skriven på 
dator/skrivmaskin med svart bläck och med dubbelt radavstånd. 
 
Var kan jag hitta en anmälningsblankett och ytterligare information om tävlingen? 
Anmälningsblanketten och ytterligare information finns tillgänglig på LCI:s webbplats. 
 
Hur använder jag detta program för positiv PR? 
Meddela vinnaren till lokala medier, skicka in den vinnande uppsatsen samt ett foto av vinnaren. Exempel 
på pressmeddelanden finns under "exempel på pressmeddelanden" på LCI:s webbplats.  
 

Tillgängligt material:  
 Lions Internationals uppsatstävling, relger och anmälningsblankett (PR 41) 

 Uppsatstävlingens video 
 

 
Tillgängliga utmärkelser:  

 En internationell förstapristagare kommer att erhålla 5 000 USD (eller motsvarande belopp i lokal 
valuta) samt en utmärkelse.  

 

Viktiga datum: 
 15 november: Sista datum (poststämpelns datum) för en klubb att skicka en vinnande uppsats till 

distriktsguvernören. 

 December 1: Sista dag, poststämpelns datum, att skicka en vinnande uppsats till 
guvernörsrådsordföranden. Observera: Den 1 december är också sista dag, poststämpelns 
datum, för ett distrikt som inte tillhör ett multipeldistrikt att skicka in ett vinnande bidrag till Public 
Relations Division vid det internationella huvudkontoret eller en klubb som inte tillhör ett distrikt att 
skicka in ett vinnande bidrag till Public Relations Division vid det internationella huvudkontoret.  

 December 15: Sista dag, poststämpelns datum, för en guvernörsrådsordförande att skicka in en 
vinnande uppsats till Public Relations Division vid det internationella huvudkontoret. 

 1 februari: De internationella vinnarna meddelas senast detta datum. 
 

Kontakta LCI:  
Audio Visuals & Events Department 
Telefon: 630-203-3812 
E-post: pr@lionsclubs.org 

 

 

http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/online-community/official-contests/lions-international-essay-contest.php
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/pr41.pdf
mailto:pr@lionsclubs.org

