
Anslagsprogrammet för distrikt och klubbar som påverkar samhället ger  
medlemmar en ny möjlighet att stödja humanitära aktiviteter i sina samhällen. 
Pengarna under detta anslagsprogram kommer från klubbarna och distriktens 
egna donationer till stiftelsen. Mer information om hur man kvalificerar för  
dessa anslag och ansöker finns på LCIF:s webbplats. 

Informationen och riktlinjerna i detta formulär är till för att hjälpa medlemmar 
att skapa en gemensam pott inom anslagsprogrammet för distrikt och klubbar 
som påverkar samhället, för att genomföra ett gemensamt projekt eller använda 
pengarna till matchande medel för ett av LCIF:s övriga anslagsprogram.

Klubbar kan använda sina anslagsmedel till ett eget projekt. Alternativt kan flera 
klubbar som är intresserade av att samarbeta med ett projekt slå ihop anslagsmedlen 
från anslagsprogrammet. 

Process för att slå ihop anslagsmedel från flera klubbar:

n Varje klubb måste skriftligen intyga att de samtycker till att anslagsmedlen, från 
programmet för distrikt och klubbar som påverkar samhället, används till ett 
gemensamt projekt och att ett visst belopp överförs från deras anslagskonto till 
distriktets anslagskonto, intyget måste undertecknas av klubbpresidenten. Varje 
klubb måste också skicka ett protokoll från det möte där klubben beslutade att 
överföra anslagsmedlen till distriktet. 

n Distriktet kommer därefter att ansöka om de gemensamma anslagsmedlen vilka 
kommer att användas till det gemensamma projektet. De undertecknade intygen 
från klubbarna och mötesprotokollen måste bifogas distriktets anslagsansökan. 

n Om distriktets anslagsansökan godkänns kommer klubbarnas pengar att  
överföras till distriktet. 

n Distriktet kommer att vara anslagsmottagare och ansvarar för administration  
och rapportering. 

Hur man använder medel från flera olika klubbar 

Använd pengarna från ett anslag för distrikt och klubbar som påverkar 
samhället till matchande medel för ett av LCIF:s övriga anslagsprogram.

Använd anslagsmedel från flera klubbar under 
anslagsprogrammet för distrikt och klubbar som 
påverkar samhället.
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Distrikt och klubbar kan välja att använda sina tillgängliga anslagsbelopp under  
programmet för distrikt och klubbar som påverkar samhället som en del av de 
matchande medel som krävs för att ansöka om ett av LCIF:s övriga anslag.  
Endast distrikt kan skicka in ansökningar till LCIF:s anslagsprogram som kräver 
matchande medel. 

Process för att använda pengar från anslagsprogrammet för klubbar och distrikt  
som påverkar samhället till hela eller delar av det matchande belopp som krävs  
för att ansöka om ett anslag under ett av LCIF:s övriga anslagsprogram: 

n Varje klubb måste ange att de godkänner att ett visst belopp från deras  
tillgängliga anslagsmedel används som matchande medel till ett anslag under  
ett av LCIF:s övriga anslagsprogran. Överenskommelsen måste intygas med  
ett undertecknat brev från klubbpresidenten som anger att de godkänner att  
ett visst belopp från deras tillgängliga anslagsmedel överförs till distriktet. Varje 
klubb måste också skicka in protokollet från det möte där klubben godkände  
att pengarna överförs till distriktet. 

n Distriktet kommer därefter att ansöka om pengar från anslagsprogrammet för 
klubbar och distrikt som påverkar samhället samtidigt som de ansöker om  
det LCIF-anslag till vilket pengarna ska användas som matchande medel. De  
undertecknade breven från klubbarna samt mötesprotokollen skall bifogas  
anslagsansökningarna.

n Om LCIF godkänner anslagsansökan kommer pengarna från anslagsprogrammet 
för klubbar och distrikt som påverkar samhället att godkännas. Inga medel från 
anslagsprogrammet för klubbar och distrikt som påverkar samhället kommer att 
överföras till distriktet förrän båda anslagsansökningarna är godkända.

n Ett distrikt kan använda samma process för att använda hela eller delar av  
distriktets tillgängliga medel, under programmet för klubbar och distrikt  
som påverkar samhället, till matchande medel för ett av LCIF:s övriga  
anslagsprogram 

Hur man använder anslagsprogrammet för distrikt och klubbar som påverkar samhället för att 
uppnå kraven på matchande medel inom ett av LCIF:s övriga anslagsprogram. 


