
ANSÖKAN OM KLUBBEXCELLENSUTMÄRKELSE 2018-2019  
Klubb måste vara chartrad innan den 1 januari det verksamhetsår utmärkelsen gäller för att kvalificera. 

       Klubbnummer  Klubbnamn 

     Medlemsnummer Namn på klubbpresidenten 2018-2019 

E-post till klubbpresidenten 2018-2019

 
 

 

 
 

   Datum    Namnteckning av distriktsguvernören 2018-2019*          Distrikt        Medlemsnummer 

Skall vara oss tillhanda senast: 31 augusti 2019 
Skicka till: clubexcellenceaward@lionsclubs.org eller faxa 630-468-6919 
Utmärkelsen skickas till: Distriktsguvernörer 2019-2020 

  Ansökningsdatum 

1. MEDLEMSKAP

 Uppnådde en nettotillväxt på: ____________* 

ELLER 

 Chartrade en ny lionklubb eller klubbfilial:
Namn på klubben eller filialen: _________________________

OCH 

 Bidrog till behållandet av medlemmar genom
att öka medlemstillfredsställelsen

Beskriv strategi:_______________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

2. HJÄLPINSATSER

 Skapade ett nytt serviceprojekt. Överväg ett av våra
nya globala hjälpområden: 

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

ELLER 

 Bildade en ny leoklubb

OCH 

 Donerade till LCIF 

3. UTMÄRKT VERKSAMHET

 Klubben har fullgjort sina skyldigheter:
Befinner sig inte i status quo eller finansiell
avstängning. Distriktets medlemsavgifter är
betalda och klubben har inga obetalda skulder
hos LCI som överstiger USD 50 och som är äldre

än 90 dagar. 
OCH 

 Viktiga tjänstemän deltar i ett eller flera av följande
ledarutbildningsevenemang:
 Distrikt  Multipeldistrikt 
 Internationella  Webbseminarier
 Lions utbildningscenter     Program för klubbkvalitet 

OCH

 Förbättrad klubbverksamhet

Exempel på förbättringar:__________________________________ 
________________________________________________________

4. MARKNADSFÖRING OCH
 KOMMUNIKATION 

 Klubben har marknadsfört sina service-
aktiviteter via lokalmedia eller sociala medier
enligt beskrivningen nedan:

_____________________________________________________

________________________________________
________________________________________ 

ELLER 

 Klubben har använt sociala medier för att marknadsföra
klubbens aktiviteter och inrapporterat till Lions Clubs
International enligt beskrivningen nedan:

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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*Om formuläret skickas in från distriktsguvernörens inrapporterade e-postadress kvalificerar e-postadressen som namnteckning.

Diskvalificerade klubbar har 12 månader från sista datum att begära en omprövning av utmärkelsen.
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