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Ansökan till koordinator för specialklubbar 
Programmet för specialklubbar löper från den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020. 

INFORMATION OM SÖKANDEN 

Efternamn  Förnamn  Medlemsnummer  

Postadress  

Ort  Delstat  Postnummer  

Land  Vilket/vilka språk talar du:  

Telefon  E-post   

Ditt distrikt  Hur länge har du varit medlem i Lions? 

 

Vilka möjligheter att bilda specialklubbar har du 

funnit som du skulle vilja utveckla?  

Var specifik. 

Klubb 1 

Klubb 2 

Klubb 3 

Ytterligare planerade klubbar eller information som 

du skulle vilka dela med dig av: 

 

Vilka personliga och yrkesmässiga färdigheter gör 

dig till en bra kandidat till posten som koordinator? 
 

Hur många klubbar har du varit med och bildat eller 

bildat på egen hand? (Ange namn och distrikt)  
 

Markera alla tillämpliga: 

 

 Guiding Lion 

 Bildat en ny klubb 

 Mottagare av extensionutmärkelse 

Hur många nya medlemmar har du stått fadder för? (ange endast antal)_______ 
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REFERENSER 

Ange tre referenser från Lions. 

Namn  Relation  

Titel  Telefon 
 

E-post  

Namn  Relation  

Titel  Telefon 
 

E-post  

Namn  Relation  

Titel  Telefon  

E-post   

NAMNTECKNINGAR FRÅN DISTRIKTET - OBLIGATORISKA 

  

Distriktsguvernör                           Datum GMT distriktskoordinator                   Datum 

Distrikt #  

Distriktets kommentarer:  

VILLKOR OCH NAMNTECKNING 

Jag är införstådd med att jag endast kommer att få ersättning för godkända kostnader, som relaterar till den godkända 

utvecklingsplanen, om insatserna som beskrivs i planen resulterar i minst 3 nya klubbar och/eller 100 nya medlemmar till 

specialklubbar. En utvecklingsplan för specialklubbar måste skickas in för alla distrikt i vilka du planerar att arbeta. 

 Jag förstår att ersättning för kvalificerade utgifter inom programmet för specialklubbar inte kommer att överstiga: USD 2 000 
inom det konstitutionella området 
USD 5 000 utanför det konstitutionella området  

 Ansökan kan beviljas med hänsyn taget till tillgängliga programmedel under verksamhetsåret.  

 Ansökningshandlingar måste vara LCI tillhanda senast den 30 september 2019. 

 Lions som är distriktsguvernörer kan inte samtidigt inneha posten som koordinator för specialklubbar i enlighet med den 
internatuonella styrelsens beslut i juni 2018. 

 

Sista dag för charteransökan - Komplett ifyllda charteransökningar som ankommer till det internationella huvudkontoret i Oak Brook, 

Illinois, USA, senast den 20 juni kommer att handläggas under innevarande verksamhetsår. Den internationella styrelsens policymanual, 

Kapitel 10 

Jag intygar härmed att mina svar är korrekta och fullständiga.  

Jag är införstådd med att jag inte är garanterad posten som koordinator för specialklubbar även om jag uppfyller postens kvalifikationer. 

Namnteckning  Datum  

 
Skicka det ifyllda och undertecknade formuläret till: Lions Clubs International - Membership Development Division 

300 W. 22nd Street - Oak Brook, IL 60523      E-post: specialtyclubs@lionsclubs.org 
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