
Tips för att skicka in information om ungdomsläger och 
ungdomsutbyte på webbplatsen. 

 

YCE Tips YCEC.SW  

För ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte: 

1. Om du kommer att vara ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte 2016-2017 kan du 
per den 1 juli 2016 skicka in din egen information plus eventuell lägerinformation via 
informationsformuläret på LCI:s webbplats.  
 

2. Ett e-postmeddelande kommer automatiskt att genereras och skickas till din distriktsguvernör 
eller guvernörsrådsordförande. Detta e-postmeddelande kommer att informera dem om att du 
som utnämnd ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte har skickat in din information 
och accepterat ansvarsuppgifterna samt be dem att acceptera eller neka utnämningen genom 
att skicka ett svar till youthexchange@lionsclubs.org.     
 

3. När bekräftelsen är mottagen och allt har verifierats vid huvudkontoret kommer din information 
att få en nål på världskartan i den nya katalogen för ungdomsläger och ungdomsutbyte. 
 

4. Formuläret kommer att fråga om du kommer att anordna endast utbyte/värdfamiljsboende, 
endast läger eller läger + värdfamiljsboende.   

a. Om ni endast kommer att arrangera "utbyte/värdfamiljsboende" kommer en blå nål 
med din kontaktinformation att genereras så att du kan kontaktas för att arrangera 
utbytesaktiviteter för ungdomar.  
 

b. Om ni kommer att arrangera ett läger eller läger + värdsfamiljsboende kommer en gul 
nål  som innehåller information om plats, lägerdatum, vistelsedatum i värdfamilj, 
ansökningsdatum och en länk för ytterligare information om lägret samt din 
kontaktinformation att genereras. 

 

5. Distriktsguvernörer och guvernörsrådsordförande kan utse en ordförande för ungdomsläger och 
ungdomsutbyte utan att behöva skicka in lägerinformation, om lägerinformationen ännu  inte 
fastställts, genom att välja "endast Utbyte/värdfamiljsboende".  När en ordförande för 
ungdomsläger och ungdomsutbyte har utsetts, bekräftats via e-post och godkänts av LCI kan 
ordföranden använda samma formulär för att skicka in ny lägerinformation vid ett senare 
datum.   
 

6. I lägerinformationen går det nu att ladda upp 3 bilder samt inkludera länkar till distriktets och 
multipeldistriktets externa lägersidor, så att era ungdomsläger och ungdomsutbyten får bättre 
allmän publicitet.  
 

7. När informationen om ert ungdomsläger och/eller er ordförande finns i den nya katalogen kan 
du dela länken till sidan!  Det är gratis publicitet kring era ungdomsläger och ungdomsutbyten 
och demonstrerar ert engagemang för ungdomar inom det internationella nätverket av Lions 
läger och utbyten. 

Du är välkommen att skicka dina frågor eller funderingar till youthexchange@lionsclubs.org. 
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