Modellklubbar:
Föregå med gott exempel i Kampanj 100

Från kampanjens ordförande
Bästa Lions.
När vi inleder vårt andra århundrade av hjälpinsatser ser vi
en värld i nöd och vi fortsätter att förändra den. Endast tröst
och medkänsla från Lions kan emellertid inte hjälpa dem som
drabbas av sjukdomar, katastrofer och andra nödsituationer.
Det krävs finansiering. Det krävs Kampanj 100: LCIF stärker
hjälpinsatser.
Modellklubbar som aktivt främjar Lions, LCIF och
kampanjens insatser, är ett effektivt sätt att nå kampanjens insamlingsmål.
Modellklubbar är mycket viktiga för att Lions ska kunna nå målen i kampanj 100:
n

n
n

Öka vår påverkan inom områdena syn, ungdom, katastrofhjälp och
humanitära hjälpinsatser
Bekämpa diabetes
Nå viktiga framsteg inom våra utökade globala frågor, barncancer,
hungersnöd och miljö

Den här broschyren beskriver kraften i modellklubbar, varför din klubb bör bli en
modellklubb och hur modellklubbar påverkar kampanjs framgångar.
Jag vill uttrycka mitt stora tack till alla klubbar som redan är modellklubbar under
Kampanj 100 och som skapar fart i vår insamling. Eftersom er klubb har nått denna
nivå av framgång ber jag er att fortsätta ert åtagande och höja er status som
modellklubb. Ert ledarskap inspirerar andra och bidrar till att skapa en ljusare och
mer hälsosam framtid över hela världen.
Jag uppmanar alla Lions att lära sig mer om betydelsen av modellklubbar och
uppmuntra sina klubbar att ta sig an utmaningen.
Med vänlig lionhälsning,

Dr. Jitsuhiro Yamada
Tidigare internationell president
Ordförande för Kampanj 100

Visa vägen. Inspirera. Donera.
Delta i den globala insatsen

Modellklubbar – Viktiga för kampanjens framgångar
För att nå kampanjens mål på USD 300 miljoner krävs att alla klubbar och medlemmar
runtom i världen deltar. Modellklubbar föregår med gott exempel genom att:
n

Samla in pengar med hjälp av strategier som till exempel:
•
•
•
•

n

n

Fråga medlemmar om att donera eller ge donationslöfte.  
Öronmärka ett insamlingsevenemang till Kampanj 100.
Ge en donation till LCIF från klubbens kassa.
Fråga allmänheten om att ge en donation.

Sträva efter att samla in minst USD 500 per medlem i donationer och
donationslöften senast den 30 juni 2023. Genomsnittet per medlem
inkluderar även insamlade medel sedan den 1 juli 2017, så din klubb
är sannolikt redan på god väg!
Inspirera andra klubbar att bli modellklubbar.

Föregå med gott exempel
Modellklubbar deltar i ett viktigt arbete för viktiga frågor och föregår
med gott exempel under det att de uppmuntrar andra klubbar att
delta i Kampanj 100.

Fördelar med att vara en modellklubb
Hjälp din klubb att bli nästa modellklubb och tillgodogör er dessa fördelar:
n

n

n

n

Modellklubbar främjar Kampanj 100 vilket stärker Lions hjälpinsatser i
ert lokala samhälle och runtom i världen.
Modellklubbar informerar om LCIF och skapar stöd för stiftelsen i det
lokala samhället.
Modellklubbar förbättrar sina färdigheter att samarbeta och samla in
samt kommer närmare varandra när de stödjer en gemensam fråga.
Modellklubbar erhåller särskild status och erkänsla!

Stöd till modellklubbar
När dina medlemmar har träffats och fastställt sitt genomsnitt per medlem
(minst USD 500 krävs) fyller klubben i och skickar in formuläret om
åtagande som modellklubb.
Kom ihåg att även kombinerade donationer från olika källor
tillgodoräknas gentemot insamlingsmålet på USD 500 i genomsnitt
per medlem, till exempel donationer från klubbens kassa, ett särskilt
insamlingsevenemang och donationer från allmänheten.
Till er hjälp för att nå målen finns en handbok för modellklubbar
samt även broschyrer, formulär och presentationer. Ännu bättre är
att klubbens och distriktets koordinator kommer hjälpa er att använda
materialet på ett effektivt sätt för att er modellklubb – och Kampanj 100 –
ska nå framgång!

DINA EUR 90
i arbete

Syn
2 gråstarroperationer
Miljö
Tillgång till rent vatten
för 14 personer

Hungersnöd
Tillgång till mat
för 14 kroniskt
hungriga personer

Ungdom
Lions Quests kursplan
i ett klassrum under
ett år

EUR 90
gör skillnad
på detta sätt.
Modellklubbar
kan göra
ännu mer.

Katastrofhjälp
Omedelbar hjälp
till 4 offer vid en
naturkatastrof

Humanitära insatser
Mässlingsvaccinationer
för 100 barn

Barncancer
Utrustning som
behandlar 8 unga
cancerpatienter
Diabetes
Undersökningar för 18
människor i riskzonen

Erkänsla till modellklubbar
Status som modellklubb har sina fördelar. Ju snabbare din klubb blir en modellklubb
desto snabbare kan den erhålla särskild status och erkänsla i tre steg!

Lägsta genomsnitt
per medlem (USD)

Erkänsla*

Modellklubb – USD 500

Tygmärke
Skriftlig och offentlig erkänsla

Visionary modellklubb – USD 750

Visionary Lila Chevronmärke
Skriftlig och offentlig erkänsla

200 % modellklubb – USD 1 000

200 % Chevronmärke i silver
Skriftlig och offentlig erkänsla

300 % modellklubb – USD 1 500

300 % Chevronmärke i silver
Skriftlig och offentlig erkänsla

400 % modellklubb – USD 2 000

400 % Chevronmärke i guld
Skriftlig och offentlig erkänsla

500 % modellklubb – USD 2 500

500 % Chevronmärke i guld
Skriftlig och offentlig erkänsla

600 % modellklubb – USD 3 000

600 % Chevronmärke i guld
Skriftlig och offentlig erkänsla

Premier modellklubb – > USD 3 500

Premier Chevronmärke i guld
Skriftlig och offentlig erkänsla

* Tilldelas baserat på donationer som motsvarar angivet belopp i USD och kan inkludera
nyhetsbrev, webbplats, rullande information etc.

En särskilt utformad plakett för modellklubbar kommer även att finnas
tillgänglig vid avslutningen av kampanjen.

Erkänsla i tre steg
Åta er att leda som modellklubb och klubben kommer att erhålla särskild
erkänsla när den uppnår var och en av tre milstolpar:

Åtagande att delta

Genomsnitt per
medlem har uppnåtts

Alla donationslöften
och åtaganden har
uppnåtts

Tack!
Många säger att behoven i världen är för stora.
Över 1,4 miljoner Lions runtom i världen säger
”Vi hjälper.”
Till varje medlem som inleder en ny era av hjälpinsatser –
en era när hjälpinsatser når 100 procent endast när vi både gör och ger – tack.
Och till de medlemmar som gör och ger samt därefter gör sitt allra bästa och
lyfter hjälpinsatserna till nya höjder genom att vara en modellklubb under
Kampanj 100 – ett extra stort tack till er.
Tillsammans kan vi och kommer vi att uppnå kampanjens mål samt hjälpa vår
värld i nöd.

Besök lionsclubs.org/campaign100 för att lära dig mer om hur vi
tillsammans förändrar världen under det att vi ökar vår påverkan
inom områdena syn, katastrofhjälp och humanitära insatser;
bekämpar den globala diabetesepidemin; och expanderar våra
globala frågor till barncancer, hungersnöd och miljön.
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