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Lions Clubs International – hjälpinsatser 

Översikt för utmärkelseprogrammet Vänlighet har betydelse 

 

Utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

Denna utmärkelse är till för klubbar som skapar serviceprojekt som verkligen gör skillnad inom 

något av Lions Clubs Internationals och Lions Clubs International Foundations fokusområden, 

inklusive diabetes, barncancer, miljö, hungersnöd, syn, katastrofhjälp, ungdomar eller 

humanitära behov. De övergripande målen är bland annat: 

 

 Uppmuntra kreativitet och uppmärksamma serviceprojekt som verkligen gör skillnad 

 Belöna klubbarna för hjälpinsatser av hög kvalitet inom var och en av Lions Clubs 

Internationals frågor 

 

Kvalifikationer 

Totalt 30 utmärkelser kommer att delas ut på klubbnivå i år med minst tre utmärkelser 

reserverade för leoklubbar som: 

 

 har aktiv status 

 har rapporterat sina projekt i MyLion® eller regionalt rapporteringssystem  

 inte har fått utmärkelsen under de senaste tre åren. 

 

Kriterier 

Klubbar som övervägs för denna utmärkelse är klubbar som utför hjälpinsatser som: 

 

 fokuserar på någon av Lions Internationals och LCIF:s frågor: diabetes, miljö, syn, 

barncancer, hungersnöd, katastrofhjälp, ungdomar, humanitära behov 

 uppvisar kreativitet och innovation 

 uppnår påverkan i stor skala och långsiktig bärkraftighet 

 Använder Lions Clubs Internationals värderingar för att skapa positiva upplevelser, 

engagemang och samhörighet med Lions varumärke (detta kallas också för att ”stärka Lions 

varumärke”). 

 
Deadlines  

 Alla nomineringar måste fyllas i och skickas in elektroniskt till Lions Clubs 

International senast den 31 oktober till adressen serviceactivities@lionsclubs.org.  

o Januari: Vinnarna utses av kommittén för hjälpinsatser i Lions Clubs Internationals 

styrelse. Multipeldistriktets koordinator för det globala serviceteamet (MD GST) för 

den vinnande klubben underrättas.  

o Mars: Vinnande klubbar erhåller sin utmärkelse från Lions Clubs International. 

 Alla nomineringar som skickas in efter den 31 oktober kommer att diskvalificeras.  

mailto:serviceactivities@lionsclubs.org
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 Observera att alla nomineringar ska skickas in via e-post. Lions Clubs International kommer 

inte att acceptera fysiska ansökningar. 

 Följande deadlines är vägledande datum för att stödja nomineringsprocessen på lokal nivå. 

 

o 1 juli till 31 oktober: Nomineringsperioden är öppen  

o 15 augusti: Sista datum för klubbens serviceordförande och leoklubbpresidenter att via e-

post skicka en nominering till distriktets koordinator i det globala serviceteamet (D GST) 

o 15 september: Sista datum för distriktets GST-koordinator att via e-post skicka en 

nominering till multipeldistriktets koordinator för det globala serviceteamet (MD GST) 

o 31 oktober: Sista dag för multipeldistriktets GST-koordinator att via e-post skicka en 

nominering till Lions Clubs International 

 

Nomineringsprocess 

Nedan finner du programprocessen för både lion- och leoklubbar, från riktlinjer för nominering till 

vad som förväntas av olika lion- och leomedlemmar för varje steg. 

 

Utmärkelser för Lions och Leos medlemmar 

 Lionklubbens serviceordförande nominerar sin klubb till utmärkelsen Vänlighet har betydelse, 

vilken måste undertecknas av nuvarande klubbpresident. Leoklubbens president nominerar 

sin klubb till utmärkelsen Vänlighet har betydelse, vilken måste undertecknas av nuvarande 

leorådgivare.   

 Nomineringar från klubbnivå skickas till multidistriktets GST-koordinator, som sedan i sin tur 

kommer att skicka en nominering till multidistriktets GST-koordinator.   

 Multidistriktets GST-koordinator kan rekommendera en lion- och en leoklubb till utmärkelsen 

per år.   

 Lions Clubs Internationals personal går sedan igenom nomineringarna från multidistriktets 

GST-koordinatorer för att rekommendera godkännande av kommittén för serviceaktiviteter 

i Lions Clubs Internationals styrelse.   

 

Saker att tänka på 

 Om den nominerade klubben finns i ett ej distriktsindelat område, skickar den som är 

samordningslion in nomineringarna till Lions Clubs International.  

 Om er klubb inte har någon serviceordförande som kan nominera er klubb skickar i stället 

någon medlem i klubbrådet in nomineringen.  

 Om distriktet eller multipeldistriktet inte har någon GST-koordinator, är det 

distriktsguvernören och/eller guvernörsrådsordföranden som lägger fram nomineringarna till 

nästa nivå.  

 

Vad som förväntas av de lion- och leomedlemmar som är involverade i 

nomineringsprocessen 
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Lionklubbens serviceordförande/leoklubbens president:  

 Påbörja nomineringsprocessen genom att ladda ned nomineringsformuläret och fylla i den 

information som behövs. 

 Fylla i information om hjälpinsatser i MyLion® samt delen ”Beskrivning av serviceprojektet” i 

det här formuläret.  

 Be den nuvarande klubbpresidenten underteckna formuläret. 

 Skicka nomineringsformuläret via e-post till distriktets GST-koordinator när det har 

undertecknats.  

o Följa upp med distriktets GST-koordinator för att försäkra att nomineringen har 

mottagits. 

 

Distriktets GST-koordinator:  

 Sammankalla ditt distriktsråd för att gå igenom de klubbnomineringar som mottagits.  

o Se avsnittet som handlar om att betygsätta nomineringar nedan för riktlinjer om hur 

man bedömer nomineringarna. 

 När du och distriktsrådet har bestämt vilken/vilka nomineringar som ska gå vidare till 

multipeldistriktsnivå, ska du underteckna den/dem för multipeldistriktets GST-koordinator. 

 Skicka nomineringen/nomineringarna via e-post till multipeldistriktets GST-koordinator. 

o Följa upp med multipeldistriktets GST-koordinator för att försäkra att 

nomineringen/nomineringarna har mottagits. 

 

Multipeldistriktets GST-koordinator:  

 Sammankalla guvernörsrådet för att gå igenom de klubbnomineringar som mottagits från 

distriktsnivån. 

o Se avsnittet som handlar om att betygsätta nomineringar nedan för riktlinjer om hur 

man bedömer nomineringarna. 

 När du och guvernörsrådet har bestämt vilken nominering som ska gå vidare till Lions Clubs 

International, ska du underteckna den för Lions Clubs International. 

 Skicka in nomineringen till Lions Clubs International via e-post. 

 Lions Clubs International kommer att kontakta dig av följande orsaker:  

o För att bekräfta mottagande av din nominering 

o Om din nominering vunnit eller ej 

 Lions Clubs International räknar med att multipeldistriktets GST-koordinator som skickat in 

nomineringen vidarebefordrar de nyheter de får till distrikts- och klubbnivå. 

o Lions Clubs International kommunicerar endast med multipeldistriktets GST-

koordinator. 

 

Hur man betygsätter nomineringar 

 Följande avsnitt hjälper distrikten och multipeldistrikten att betygsätta nomineringarna som 

mottagits för att bestämma vilka nomineringar som ska gå vidare till nästa nivå. 
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 Observera: Det rekommenderas starkt att sammankalla distriktsrådet på distriktsnivå och 

guvernörsrådet på multipeldistriktsnivå för att hjälpa till att bestämma vilka nomineringar som 

ska gå vidare till nästa nivå. 

 

 

Frågor att fundera över och betygsätta när nomineringarna gås igenom.  

 

Betyg bör sättas på en skala mellan 1 och 5 där 1 är lägst och 5 är högst, för följande kriterier 

när det gäller hur bra det nominerade serviceprojektet: 
 

 fokuserar på behov inom de globala frågorna: diabetes, miljö, syn, barncancer, hungersnöd, 

katastrofhjälp, ungdomar, humanitära behov 

 visar prov på kreativitet  

 visar prov på innovation  

 uppnår påverkan i stor skala  

 uppnår långsiktig hållbarhet  

 stärker Lions varumärke. 

 

Uppmärksamma vinnarna! 

Nedan finns exempel på hur multipeldistriktens GST-koordinatorer kan hjälpa till att 

uppmärksamma och fira vinnarna av utmärkelsen. 

 

 De vinnande klubbarna meddelas senast i januari.  

 Uppmärksamma vinnaren i era lokala lion- eller leopublikationer och i sociala medier.  

o Detta hjälper till att marknadsföra er klubb och skapa stöd från samhället för ert 

hjälparbete. 

 

 Skriv ett pressmeddelande som kungör vinnaren. 

o Inkludera en bild av klubben när den genomför sitt projekt. 

o Framhåll projektets specifika framgångar. 

 

 Se till att utmärkelsen överlämnas till den vinnande klubben vid ett prestigefyllt evenemang 

av den högst rankade liontjänstemannen. 

o Bjud in media att delta i evenemanget. 

 

 Lions Clubs International kan använda följande medier för att fira och uppmärksamma 

vinnare av utmärkelsen:  

o Lions Clubs Internationals blogg 

o Tidningen LION 

o Lions Clubs Internationals sociala medier 

o Broschyr för Lions internationella kongress 
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Redo att nominera? 

Nominering till serviceutmärkelsen Vänlighet har betydelse 

 

YTTERLIGARE INFORMATION 

o Sidan för utmärkelsen Vänlighet har betydelse 

https://www.lionsclubs.org/resources/108133846
https://www.lionsclubs.org/sv/kindness-matters-service-award

