
  
 

Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser 
 Vanliga frågor om kampanjens förlängning 

LCIF är mycket tacksam och vill tacka sina donatorer, medlemmarna i kommittén för Kampanj 100, 

medlemmar i den särskilda kommittén, områdesledare, koordinatorer i multipeldistrikt, koordinatorer i 

distrikt och koordinatorer i klubbar för deras hängivna insatser att stärka Lions medlemmar, både lokalt 

och globalt. Efter att ha utvärderat den påverkan coronakrisen har på Kampanj 100 har LCIF beslutat att 

förlänga Kampanj 100 med ett år.   

Besök vår webbplats för mer information och läs nedan för svar på våra vanliga frågor om förlängningen 

av Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser.  

Fråga: Varför förlängdes kampanjen? 

Svar: Kampanj 100: LCIF stärker hjälpinsatser, är LCIF:s mest ambitiösa insamlingsinitiativ någonsin.  

LCIF:s förtroenderåd avslutade sitt digitala styrelsemöte den 21 maj 2020, vid vilket de röstade ja till att 

förlänga kampanjen till och med den 30 juni 2022. Styrelsen fattade detta beslut baserat på vår 

nuvarande situation.  Vi måste ge oss själva den tid som krävs för att förverkliga vår fulla potential i 

denna kampanj, för vår stiftelses framtid. Detta beslut fattades med medlemmarnas hälsa och säkerhet 

som högsta prioritet. 

Fråga: Kommer LCIF:s fokusområden att förändras under förlängningen eller med anledning av den 

globala pandemin?  

Svar: Nej, vårt fokus kommer inte att förändras.  Att samarbeta med Lions medlemmar när de 

tillgodoser behov i sina samhällen har alltid varit LCIF:s uppgift.  Precis som LCIF tillgodoser behoven i 

samhällen som återhämtar sig efter naturkatastrofer, stödjer LCIF samhällen som har drabbats hårt av 

COVID-19.  Med stöd från våra donatorer har LCIF beviljat över 190 anslag och USD 3 500 000 för att 

stödja dessa samhällen. 

Behovet att stödja alla LCIF:s frågor består, både nu och i framtiden.  Den globala pandemin påverkar 

olika delar av människors liv vilka Kampanj 100 alltid haft för avsikt att stödja, såsom katastrofhjälp, 

hungersnöd, humanitära insatser och ungdomar. LCIF kommer fortsätta att stödja dessa områden samt 

syn, diabetes, barncancer och miljön. 

När vi inledde Kampanj 100 lovade vi att Lions hjälpinsatser skulle påverka mer än någonsin. Idag, mot 

bakgrund av den globala pandemin, är våra insatser att utöka våra frågor och öka våra hjälpinsatser mer 

lämpliga än någonsin.  

Fråga: Kommer kampanjens utmärkelser att ändras?  

Svar: Nej, kampanjens utmärkelser kommer inte att ändras som ett resultat av förlängningen.  De kan 

dock komma att försenas på grund av COVID-19.  Vissa lager och externa leverantörer håller för 

närvarande stängt.  Dessa stängningar, i kombination med indragna posttjänster i en delar av världen, 

kan försena vissa utmärkelser under en överskådlig framtid. 

https://lionsclubs.org/sv/give-how-to-give/campaign-100


  
Fråga: Kommer ämbetsperioderna för områdesledare, multipeldistriktets och distriktets koordinatorer 

automatiskt att förlängas till slutet av kampanjen? 

Svar: Ja, ämbetsperioderna kommer förlängas till slutet av kampanjen, med förståelse för att det finns 

regionala skillnader i dessa utnämningar och att flexibilitet krävs. Om en områdesledare, 

multipeldistriktets koordinator eller distriktets koordinator inte längre kan utföra sin uppgift ska 

närmaste ledare informeras så en ersättare kan utses. 

Fråga: Kommer utbildningar för multipeldistriktets och distriktens koordinatorer att genomföras för 

ämbetsperioden 2021–2022? 

Svar: Ja, LCIF kommer att tillhandahålla utbildning till multipeldistriktets och distriktens koordinatorer.  

För närvarande vet vi inte när eller var alla dessa utbildningar kommer att äga rum.  Utbildning kan 

komma att erbjudas genom personlig utbildning, webbseminarium eller en serie webbseminarier. LCIF:s 

personal arbetar just nu hårt för att säkerställa lämplig utbildning för våra ledare. Besök gärna centret 

för digitala evenemang och håll kontakt med LCIF:s utvecklingschef eller specialist för att lära dig mer 

om kommande utbildningar.  

Fråga: Kommer det fortfarande att finnas en budget för utgifter under förlängningen? 

Svar: Ja, LCIF kommer att erbjuda alla koordinatorer en budget för att stödja utgifter relaterade till 

kampanjaktiviteter. Mer information om budgeten för 2020–2021 och 2021–2022 kommer att komma.  

Fråga: Kommer perioden för betalning av donationslöften att förlängas? 

Om en donator vill göra ändringar i sitt befintliga donationslöfte kommer LCIF arbeta med donatorn för 

att tillgodose dessa ändringar. I alla nya donationslöften som avges kommer donatorer att ha tre år på 

sig att uppfylla sitt löfte om USD 300–24 999 och fem år för löften över USD 25 000. 

Fråga: Kommer perioden för att uppfylla ett åtagande som modellklubb att förlängas ytterligare ett 

år? 

Ja, perioden för att uppfylla ett åtagande som modellklubb kommer att förlängas med ett år, till och 

med den 30 juni 2023. Dessutom kan nya åtaganden som modellklubb avges under verksamhetsåret 

2021–2022. 

Fråga. Kommer det övergripande kampanjmålet att öka? Kommer kampanjmålen för mitt 

område/multipeldistrikt/distrikt att öka? 

A. Det övergripande kampanjmålet förblir USD 300 miljoner. Målen för områden, multipeldistrikt och 

distrikt kan komma att justeras i vissa områden i enlighet med den reviderade tidsplanen och prestation 

hittills. 

Fråga: Kommer utmaningen avseende antal modellklubbar att förlängas?  

Svar: Under 2020 har 175 modellklubbar säkrats per den 8 maj 2020. Vi tackar alla våra ledare som har 

möjliggjort detta resultat. Utmaningen 2020, avseende antal modellklubbar, kommer inte att förlängas, 

men det kan komma ytterligare en utmaning i framtiden.   

https://lionsclubs.org/sv/virtual
https://lionsclubs.org/sv/virtual


  
Fråga: Kommer tidsperioden att förlängas eller kommer kvalifikationerna att ändras gällande att 

erhålla ordförandens medalj eller kvalificera för anslag för distrikt och klubbar som påverkar 

samhället 2019–2020? 

Svar: Nej, tidslinjerna och kvalifikationerna för att erhålla ordförandens medalj eller kvalificera för ett 

anslag för distrikt och klubbar 2019–2020 kommer inte att förändras. Kriterierna för dessa program är 

inte specifika för Kampanj 100. 

Klicka på dessa länkar för mer information om ordförandens medalj och anslag för distrikt och klubbar 

som påverkas samhället.  

Fråga: Hur kan vi stödja Kampanj 100 nu?  

Svar: Många medlemmar har frågat hur de kan hjälpa till under dessa utmanande tider. Ditt stöd till LCIF 

har aldrig varit viktigare. Per den 8 maj 2020 har Kampanj 100 samlat in USD 151 804 119  för att göra 

Lions hjälpinsatser möjliga. Om du har möjlighet, överväg att stödja Lions hjälpinsatser tillsammans med 

LCIF genom att ge en donation här. Dina donationer är avgörande för att upprätthålla LCIF:s förmåga att 

stödja Lions hjälpinsatser att hålla sina samhällen friska och trygga. Alla donationer kvalificerar för MJF 

och Kampanj 100:s utmärkelser. Om du nyligen har gett en donation vill vi tacka för ditt ledarskap och 

din generositet. 

Vi rekommenderar för närvarande att du prioriterar din hälsa och säkerhet framför allt annat.  Vi 

uppmuntrar dig att hålla kontakt med LCIF, LCI och dina vänner inom Lions via digitala kanaler om det 

inte är säkert att träffas personligen.  Du kan följa LCIF online via Facebook och på vår webbplats. Besök 

vårt center för digitala evenemang för att lära dig mer om möjligheter att delta i webbseminarier. 

Fråga: Om vårt distrikt nyligen har fått ett anslag från LCIF, kommer vi att få mer tid till att använda 

anslaget på grund av COVID-19? 

Svar: LCIF uppmuntrar medlemmar att prioritera sin hälsa och säkerhet. Om ni har mottagit ett anslag 

som inte går att implementera på grund av den nuvarande situationen ber vi att ni kontaktar LCIF för att 

diskutera en reviderad tidsplan.  Detta gäller även insamlingen av matchande medel till projektet.   

Fråga: Kommer sista datum för anslagsansökningar att förlängas?  

Svar: Nej, sista datum för anslagsansökningar kommer inte att förlängas.  Besök vår webbsida om anslag 

här för att lära dig mer om kommande sista datum och ansökningskriterier.   
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