
KAMPANJENS 
INDIVIDUELLA 
ERKÄNSLA



Erkänsla för generositet
Generösa donationer förtjänar generös erkänsla. Lions Clubs International Foundation 

erbjuder omfattande erkänsla, för att tacka medlemmar och klubbar som stärker Lions 

hjälpinsatser genom att stödja Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. 

Individuell erkänsla

Kampanj 100  
donationsnål

Kampanj 100 tillägg till nål för donatorer

Framsida/Baksida Framsida/Baksida

En Kampanj 100 donationsnål erhålls av 
donatorer som sammanlagt har donerat 
mer än USD 100 till Kampanj 100.  
Donatorer som stödjer Kampanj 100  
med mer än USD 100 erhåller ett tillägg 
till nål enligt donationsnivåerna ovan.



Erkänsla för ledande gåvor och större gåvor

Erkänsla för ledande och större gåvor tilldelas donatorer som har 
lämnat ett skriftligt donationslöfte på USD 25 000 eller mer eller som 
sedan den 1 juli 2017 har donerat USD 25 000 eller mer. Donatorer  
av ledande och större gåvor erhåller sin nål och annan erkänsla.

Nål för en miljon dollar

Nål till ledande donationer

Nål för större donationer

Kort som ger tack och hopp

Tilldelas donatorer som har lämnat 
donationslöfte på, eller donerat, mer 
än USD 1 miljon

Tilldelas donatorer som har lämnat 
donationslöfte på, eller donerat, 
USD 100 000 - USD 999 000

Tilldelas donatorer som har lämnat 
donationslöfte på, eller donerat, 
USD 25 000 - USD 99 999

Nålar för ledande och större gåvor
Donatorer av ledande och större gåvor erhåller ett speciellt tackkort 
från kampanjens ledare och är även inbjudna att inspirera framtida 
Lions och Leos, genom att skriva ett budskap om hopp, vilket  
levereras till Melvin Jones kontor i Oak Brook.

Proklamationsrulle för ledande och 
större donationer



Tack för att du stödjer Kampanj 100. Tillsammans kommer vårt arbete 
och våra personliga gåvor till vår stiftelse att säkerställa en ljusare 
framtid under kommande 100 år och även därefter.
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LCI och LCIF är fria från diskriminering

Återkommande donatorer
Donatorer som skickar in månatliga eller årliga donationslöften till Kampanj 100, 
eller som på webbplatsen anmäler sig till återkommande donationer, erhåller: 

Tygkasse och undertecknat tackkort 

Your name as inscribed above will be added to an honored list
of supporters on the Campaign 100 donor wall at International Headquarters

and your continued support will empower the service of Lions for years to come. 

PIP Dr. Jitsuhiro Yamada 
International Campaign Chairperson

Campaign 100

 PIP J. Frank Moore III
 International Campaign Vice Chairperson 

Campaign 100

In gratitude for your support of Campaign 100 as a Sustaining Donor,
Lions Clubs International Foundation is pleased to recognize:

Diplom för återkommande donatorer 

Erkänsla för återkommande donationer


