ANSÖKAN OM EXCELLENSUTMÄRKELSE TILL
DISTRIKTGUVERNÖRENS TEAM 2019-2020

Distrikt:

Distriktsguvernörens namn (textat):

Ansökningsdatum:

Medlemsnummer:

Distriktsguvernörens namnteckning 2019-2020:

Obligatoriska krav:


1.

MEDLEMSKAP

Uppnådd nettotillväxt:___________*

Obligatoriska krav:


2. HJÄLPINSATSER

90% av klubbarna genomförde meningsfulla projekt

ELLER

Ytterligare krav (3 ytterligare):



Hjälpinsatser

Chartrade en ny lionklubb eller leoklubb
Klubbens namn: _______________________________________

Ytterligare krav (3 ytterligare):

 En klubb i distriktet bildade en ny klubbfilial
 En klubb i ditt distrikt bildade en klubbfilial
 Distriktet hade en nettoökning av antal kvinnliga medlemmar
 Majoriteten av klubbarna skickade in en medlemsrapport varje månad
 Distriktet höll ett seminarium eller initiativ om att behålla medlemmar
 Genomförde en medlemskapsutbildning på klubbnivå
 50 % av klubbarna rekryterade en ny medlem
 Uppmuntrade klubbarna att välja en medlemsordförande
 Distriktet eller klubben höll information för nya medlemmar
 Bidrog till behållandet av medlemmar genom att öka
tillfredsställelsen. Beskriv strategi: _______________________
___________________________________________________

 Distriktet genomförde och inrapporterade ett serviceprojekt
 Majoriteten av klubbarna inrapporterade serviceaktiviteter
 Distriktet har ett Lions ungdomsutbytesprogram
 Majoriteten av klubbarna involverade icke-medlemmar i serviceaktiviteter
 Uppmuntrade klubbar att välja en serviceordförande
 Genomförde klubbutbildningar med fokus på hjälpinsatser
 Distriktets LCIF Koordinator främjade donationer till LCIF
 Främjade LCIF:s kampanj 100: Stärker hjälpinsatser.
 Uppmuntrade klubbar att utse en LCIF-koordinator i klubben
 Anordnade ett symposieprogram för kvinnor

_________________________________________________
_______________________________________________

*Baserat på Cumulative-rapporten den 30 juni

4. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

3. UTMÄRKT VERKSAMHET

Obligatoriska krav:


90 % av klubbarna har fullgjorda skyldigheter (befinner sig
inte i Status Quo eller finansiell avstängning. Distriktets
medlemsavgifter är betalda och distriktet har inga skulder till LCI
som överstiger USD 50 och som är äldre än 90 dagar.)

 Genomförde utbildning för nuvarande och potentiella klubbtjänstemän

Obligatoriska krav:



Vänligen beskriv: ___________________________________________

Utbildningsevenemang: ____________________________________
Datum: __________________________________________

Ytterligare krav (3 ytterligare):
 Genomförde utbildning av distriktstjänstemän
 Alla zoner genomförde ett möte med DGs rådgivande kommittee
 Genomförde årliga klubbesök
 Genomförde en utbildning av Certified Guiding Lion
 Främjade programmet för klubbkvalitet
 Främjade Planritning för en starkare klubb
 Främjade Lions utbildningscenter
 Främjade Er klubb, Ert sätt
 Anordnade en utbildning för att utveckla kvinnliga ledare

Marknadsförde distriktsevenemang, serviceaktiviteter, kongresser,
möjligheter till ledarutbildning.
Implementerade en skriftlig kommunikationsplan för att marknadsföra
aktiviteter

_____________________________________________________ __
Ytterligare krav (3 ytterligare):










Distriktet främjade fredsaffischtävlingen
Berättade om internationella nyheter och program för klubbarna
Använde sociala medier för att marknadsföra serviceprojekt och
evenemang
Genomförde en utbildning om marknadsföring- och kommunikation i
klubben
Uppmuntrade klubbar att utse en ordförande för
marknadskommunikation
Främjade e-klubbhuset eller klubbaserade webbplatser
Deltog i programmet Nya röster
Initierade utveckling av en marknadsföringsstrategi för distriktet
Utvecklade ett exempel på en marknadsföringsplan om medlemskap
för klubbarna

Som distriktsguvernör kommer du att erhålla excellensutmärkelsen till distriktsguvernörens team och ytterligare fem (5) utmärkelser för att
uppmärksamma lionmedlemmar som har gjort en exceptionell insats för att uppnå utmärkta resultat inom kategorierna ovan.
Skall vara oss tillhanda senast: 31 augusti 2020
Skicka till: districtexcellenceaward@lionsclubs.org eller faxa till 630- 468-6828
Utmärkelsen skickas till: Distriktsguvernör 2020-2021
Anhållan om omprövning med hänsyn till uppfyllandet av fordringarna för excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team kommer endast att
beaktas om den anländer till det internationella huvudkontoret inom 12 månader efter slutet av verksamhetsåret och under förutsättning att
originalansökan tidigare har mottagits av det internationella huvudkontoret.

DA-DEA1.SW 2/19

