
Formulär för åtagande som modellklubb

Vi intygar vår klubbs åtagande att leda vägen till en ny era av hjälpinsatser som modellklubb. Vår klubb har röstat och vi har för avsikt att 
stödja LCIF med ett genomsnittligt insamlat belopp per medlem om minst USD 500. 

Besök lcif.org/donate för information om att donera elektroniskt, via bankbetalning och andra metoder. Donationer kan 
även skickas till: Lions Clubs International Foundation | Dept. 4547 | Carol Stream, IL 60122-4547, USA

______________________________________________________________
Klubbpresidentens namn (skriv tydligt) 

______________________________________________________________
Klubbpresidentens namnteckning 

______________________________________________________________
Månad/Dag/År  

_________________________________________________________________
Klubbens LCIF-koordinator eller annan klubbtjänsteman, namn (skriv tydligt) 

_________________________________________________________________
Klubbens LCIF-koordinator eller annan klubbtjänsteman, namnteckning

_________________________________________________________________
Månad/Dag/År  

Vår klubb är stolt över att stödja Lions Clubs International Foundations uppgift och målen för  
Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser. Vi åtar oss entusiastiskt att delta som modellklubb.  
I och med det samtycker vi till att: 

Klubbnamn ________________________________________________________  Klubbnummer ______________________________________

Distrikt ____________________________________________________________  Multipeldistrikt _____________________________________

C003_CA4_SV_A4  2/22
lionsclubs.org/campaign100 

Vänligen ange 
följande  
information:

Mål för genomsnitt 
per medlem (USD) Totalt mål (USD)

X =
Totalt antal klubbmedlemmar 

per i dag

Vänligen fyll i alla fält ovan och nedan samt returnera formuläret antingen via:

• E-post: Skanna det ifyllda formuläret och skicka det till campaign100@lionsclubs.org
• Post: Lions Clubs International Foundation, Attn: 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

o	Visa vägen och inspirera andra att göra detsamma. 

o	Samla in pengar på olika sätt, bland annat genom att: 

o	Fråga medlemmar om att donera eller ge donationslöfte. 

o	Öronmärka ett insamlingsevenemang till kampanjen. 

o	Ge en gåva från klubbens kassa. 

o	Fråga allmänheten om att ge en gåva. 

o	Genomföra våra insamlingsinsatser för modellklubbar och sträva efter att samla in minst USD 500 per medlem i  
genomsnitt i gåvor och donationslöften senast den 30 juni 2025. Hela beloppet för dokumenterade individuella  

donationslöften tillgodoräknas gentemot klubbens genomsnitt per medlem, oavsett betalningsperiod.  

o	Främja frågorna inom Kampanj 100 och fokusera på LCIF som en del av våra insatser i Lions.

http://lcif.org/donate
http://lionsclubs.org/campaign100
mailto:campaign100%40lionsclubs.org?subject=

