
 
 

Stipendiet Leo-Lion ambassadör i 

kulturellt utbyte 
 

 

 

 

Leo-Lion ambassadörer i kulturellt utbyte har möjlighet att komma i kontakt 

med andra medlemmar i hela världen och berätta för dem om sina upplevelser 

som Leo-Lions. 

 

Med ekonomiskt stöd från stipendierna för ambassadörer i kulturellt utbyte, utses 

en Leo-Lion från varje konstitutionellt område (KO) att delta i ett annat 

konstitutionellt Lions forum än det egna. Syftet med detta är att denna medlem ska 

få nya perspektiv och nya idéer om ledarskap och hjälpinsatser, samtidigt som de 

lär sig om kulturen i den delen av världen där forumet äger rum.  En Leo-Lion 

från KO 4 kan till exempel ansöka om att delta i Afrika Forum (KO 8).  Även om 

de sökande kan ange vilket forum de helst skulle vilja delta i, är det 

stipendiekommittén som fattar de slutgiltiga besluten. 

 

Förväntningar 
 

Stipendiemottagarna kommer att representera sina konstitutionella områden och 

*delta i värdens forumsessioner och evenemang under alla de schemalagda 

datumen.  Leo-Lion ambassadörer i kulturellt utbyte kommer också att delta i 

forumens hjälpprojekt för att lära sig om skillnader och likheter mellan regionala 

samhällsbehov och olika koncept för hjälpprojekt. 

 

När Leo-Lion ambassadörer i kulturellt utbyte återvänder till sina regioner ska de 

berätta för andra medlemmar om det de lärt sig och om sina erfarenheter från 

utbytet, under evenemang i distriktet, multipeldistriktet och det konstitutionella 

området. 

 

Alla Leo-Lion ambassadörer i kulturellt utbyte måste skriva en blogg om sina 

erfarenheter från deltagandet i Lions forum, inklusive om hjälpprojekt och 

sociala evenemang.  Bloggarna kan komma att publiceras på Lions Clubs 

Internationals 



webbplats och sociala medier.  Förutom bloggen förväntas ambassadörerna även att 

hjälpa till att sprida information om fördelarna med Leo-Lion-programmet och kan 

även bli ombedda att hjälpa dem som är Leo-Lion kontaktpersoner i styrelsen med 

PR-initiativ, delta i webbseminarier, skapa videor för marknadsföring och bidra 

med inlägg i LinkedIn-gruppen för Leo-Lions. 

 

Kandidatens kvalifikationer 

Behöriga kandidater för stipendiet Leo-Lion ambassadör i kulturellt utbyte är 

medlemmar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter i aktiva lionklubbar som har 

slutfört inregistrerade ämbetsperioder på någon av följande ledarposter: 

 

■ Leoklubbens tjänsteman 

■ Leodistriktets eller multipeldistriktets president 

■ Leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt 

■ Lionklubbens tjänsteman 

Kandidaterna måste även: 

■ Ha giltiga behöriga resehandlingar 

■ Vara tillgängliga under datumen för det forum de anvisas att delta i 

■ Förbinda sig att delta i det forum de anvisas att delta i efter en 

skriftlig bekräftelse om godkännande. 

■ Skicka in ansökan om Leo-Lion-stipendiet senast det datum 

som anges på webbsidan för Leo-Lion-programmet. 

 

Stipendiets finansiering 
 

Stipendiet Leo-Lion ambassadör i kulturellt utbyte är ett program som ger 

ekonomisk ersättning för utlägg.  Stipendiemottagarna ersätts med ett belopp på 

maximalt USD 2 625 för godkända kostnader som har ådragits genom deltagande 

i programmet.  Godkända kostnader inkluderar resor (flygbiljett, tågbiljetter etc.), 

måltider under resdagarna till och från forumet samt måltider och logi under de 

dagar som forumet pågår. Mottagare av stipendiet Leo-Lion ambassadör i 

kulturellt utbyte måste skicka in sina kvitton från forumet för att erhålla ersättning.  

Privata utgifter och ytterligare resekostnader som inte relaterar till programmet 

ersätts inte genom stipendiet Leo-Lion ambassadör i kulturellt utbyte. 



Ersättning av godkända utgifter kräver: 

 

■ Fullt deltagande i hela forumet, deltagande i sessioner/evenemang och minst 

ett hjälpprojekt. 

■ Inskickande av ersättningsyrkande i enlighet med LCI:s regler för 

ersättning, inklusive kopior av alla kvitton, biljetter och boardingkort. 

■ Inskickande av en blogg som ska skickas in inom två veckor efter avslutat 

forum och inkluderas med ersättningsyrkandet för stipendiet Leo-Lion 

ambassadör i kulturellt utbyte. 

 
 

Ansökan 
 

Leo-Lions som uppfyller kraven för det här stipendieprogrammet kan ansöka om 

stipendiet Leo-Lion ambassadör i kulturellt utbyte. 

 

Platser och datum för forum finns på sidan för Lions forum på 

lionsclubs.org/sv/resources-for-members/forums. 

 

Alla ansökningar om stipendiet Leo-Lion ambassadör i kulturellt utbyte 

granskas av stipendiekommittén.  Godkända stipendiemottagare kommer att 

kontaktas inom tre veckor efter att ansökan skickats in. 

 

Sökande har en vecka på sig att bekräfta att de accepterar det forum som de 

anvisats och således bekräfta sitt deltagande i programmet. 

 

* Säkerheten för alla våra medlemmar är av högsta prioritet i Lions Clubs 

International.  Även om planeringen av Lions forum fortsätter kan reseregler och 

restriktioner på grund av COVID-19 fortsätta att ändras, för att säkerställa säkra 

resor och sammankomster.  Detta kan ske i form av stängda gränser mellan 

länder och regioner samt inställda evenemang.  Sökande bör kontrollera ofta med 

landets ansvariga myndigheter vad som gäller avseende resor och 

sammankomster. 

Sökande bör kontrollera ofta med landets ansvariga myndighet(er) vad som 

gäller avseende resor och sammankomster. 

 
Besök webbplatsen International Air Transport Association (IATA) för att få 
reseinformation.  Du kan även prenumerera på IATA automatisk information vid förändring av 

reserestriktioner.  Kom ihåg att följa alla restriktioner avseende resor, riktlinjer 

avseende karantän samt krav på vaccinering som har utfärdats av lokala 
myndigheter i det område du kommer att resa från och till. 



Om ett Lions forum ställs in kommer Lions Clubs International att meddela den 

utvalda Leo-Lion ambassadör i kulturellt utbyte som anvisats forumet i fråga.  
 

Kontakta membership@lionsclubs.org  för mer information om stipendiet ambassadör i 

kulturellt utbyte. 
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