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UTMÄRKELSE TILL TOPP TIO UNGDOMSLÄGER-  
OCH UNGDOMSUTBYTESORDFÖRANDE 

NOMINERINGSFORMULÄR 

Ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte som har utfört enastående insatser kan nomineras till Topp tio-
utmärkelsen. Företräde ges till de ordförande som har använt innovativa sätt att inkludera hjälpinsatser, ungdomars 
ledarskap och/eller involverat andra av LCI:s ungdomsprogram eller LCI:s globala frågor i sina program. 

Nomineringar ska vara oss tillhanda senast den 15 augusti det verksamhetsår som följer omedelbart efter den 
nominerade ämbetsår. Mottagare av utmärkelsen utses vid den internationella styrelsens möte i oktober/november. 

Varje guvernörsrådsordförande kan nominera en kandidat från multipeldistriktet. Distriktsguvernör i enkeldistrikt (ej del 
av ett multipeldistrikt) kan nominera en kandidat från enkeldistriktet. Ett multipeldistrikt med mer än 15 distrikt kan 
nominera två kandidater varje år. Kandidaterna måste ha inrapporterats officiellt som distriktets eller multipeldistriktets 
ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte till det internationella huvudkontoret för att kvalificera.  

Vinnarna kommer att erhålla ett särskilt vinnarpaket och uppmärksammas på Lions Clubs Internationals webbplats 
avseende denna prestigefulla utmärkelse. 

Nominerad ___________________________________________________________ Medlemsnummer ___________________ 

Ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte:     Enkeldistrikt Multipeldistrikt

Lionklubbens namn ________________________________________________  Lionklubbens nummer 

E-post

Namn på läger som ordföranden har ansvarat för_______________________________________________________________ 

A. (MOTTAGNA) DELTAGARE I UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE
1. Hur många ungdomar togs emot totalt vid distriktets/multipeldistriktets läger och utbyten? _____________
2. Hur många länder representerades bland dessa ungdomar? _____________
3. Hur många värdfamiljer deltog? _____________
4. Hur många lionklubbar deltog i planering och genomförande? _____________

B. (UTRESANDE) DELTAGARE I UNGDOMSLÄGER OCH UNGDOMSUTBYTE
1. Hur många ungdomar sponsrades totalt av distriktet/multipeldistriktet att delta vid läger och utbyten i andra länder?

____________
2. Till hur många länder skickades ungdomar? _____________
3. Hur många lionklubbar sponsrade ungdomar? _____________

C. Vänligen markera alla delar som inkluderades i distriktets/multipeldistriktets ungdomsläger och ungdomsutbyte:
□ Lokala kulturutflykter, kulturella upptäckter eller turistaktiviteter
□ Lektioner i ledarskap
□ Aktiviteter för att stärka team
□ Motivationstalare
□ Konkreta hjälpprojekt
□ Leo lägerpersonal
□ Övriga leoaktiviteter (Beskriv) __________________________________________________________________________
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Rapport Vänligen texta. Bifoga ytterligare blad vid behov.  
 

Vänligen ange den nominerades erfarenheter inom LCI:s ungdomsprogram (Ungdomsläger och ungdomsutbyte, 
leoklubbprogrammet och/eller Lions Quest).  
 
 
 
 
Vad var unikt, framstående eller innovativt gällande ordförandens insatser som gjorde att han/hon överträffade målen 
för ungdomsläger och ungdomsutbyte detta år? 
 
 
 
  
Varför är programmet för ungdomsläger och ungdomsutbyte viktigt i ert distrikt/multipeldistrikt?  
 
 
 
 

ENDAST FÖR MULTIPELDISTRIKTET 
 

Jag nominerar Lion__________________________________________________ från multipeldistrikt_________ till 
utmärkelsen Topp tio ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande. Med min namnteckning intygar jag att den 
nominerade har utsetts av multipeldistriktets guvernörsråd. 
 
Guvernörsrådsordförande _______________________________________________  Medlemsnummer: ________________ 

                                                                                   Namn textat 
 
    
 Namnteckning     
  Datum 
 

****************************************************************************************** 
 
ENDAST FÖR ENKELDISTRIKT.  
Distriktsguvernörens namnteckning krävs endast om kandidaten kommer från ett enkeldistrikt som inte är en del av ett multipeldistrikt. 
 

Jag nominerar Lion__________________________________________________ från enkeldistrikt_________ till 
utmärkelsen Topp tio ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande.  
 
Distriktsguvernör _____________________________________________________  Medlemsnummer: ________________ 

                                                                                   Namn textat 
 
    
 Namnteckning     
  Datum 

 

Skicka in ansökan senast den 15 augusti till youthexchange@lionsclubs.org 
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