
Vad är programmet om anslag för distrikt och klubbar som påverkar samhället?

Svar: Detta program ger möjlighet för klubbar och distrikt att använda en del av de medel de har donerat till Lions Clubs  
International Foundation (LCIF). Klubbar och distrikt som är kvalificerade kan ansöka om ett anslag som motsvarar 15 % av 
deras totala donationer (exklusive katastrofdonationer) under det året.

Vilken typ av projekt kvalificerar till dessa medel?

Svar: Dessa medel kan användas för att stödja specifika humanitära aktiviteter och belysa Lions i de samhällen där de är  
aktiva. Anslagsmedel få inte användas till att betala medlemsavgift eller bygga upp reservfond. Detta anslagsprogram är  
nytt och planering har skett för möjliga scenarier, men LCIF kan komma att ändra kriterierna om nya scenarier framkommer.

Hur kan mitt distrikt eller min klubb kvalificera till detta program?

Svar: Klubbar kvalificerar genom att donera minst USD 5 000 till LCIF under ett verksamhetsår. Tillgängliga medel är 15 % av 
medlemmarnas eller klubbens donationer. Distrikt kvalificerar genom att donera minst USD 10 000 till LCIF under ett  
verksamhetsår. Tillgängliga medel är 15 % av distriktets egna donationer plus donationer från klubbar som inte har uppnått 
USD 5 000 plus medel kvalificerade klubbar har överfört till distriktet. Kvalificerade donationsbelopp är endast donationer 
gjorda direkt till LCIF:s fond som stödjer hjälpinsatser och alltså inte till klubben eller distriktet, öronmärkta LCIF-donationer 
eller donationer till LCIF:s fond för katastrofhjälp. Dessa medel kan sökas efter det att verksamhetsåret har avslutats. Medlen 
blir tillgängliga när projektet har godkänts. 

Mitt distrikt eller min klubb har fått information om att det/den kvalificerar till programmet. Hur kan distriktet/klubben 
få tillgång till dessa medel?

Svar: När ett distrikt eller en klubb har kvalificerat kan det/den ansöka närsomhelst. Ansökningar bör skickas in till LCIF minst 
90 dagar innan projektet kommer inledas, för att det ska finnas tillräcklig handläggningstid. Distriktet/klubben kan ansöka om 
dessa medel genom att skicka en komplett anslagsansökan via e-post till LCIFdistrictandclub@lionsclubs.org. Ansökan från 
distrikt måste vara undertecknad av sittande distriktsguvernör och vara godkänd genom ett protokollfört beslut i distriktsrådet. 
Ansökan från klubb måste vara undertecknad av sittande klubbpresident och vara godkänd genom ett protokollfört beslut i 
klubbstyrelsen. Ansökan finns på LCIF:s webbplats. På menyraden håller du muspilen över ”Utforska vår påverkan” och  
därefter klickar du på ”Typer av anslag.” 

Hur kan jag ta reda på hur stort belopp distriktet/klubben kan söka?

Svar: Frågor om donationer samt distriktets eller klubbens innestående tillgängliga medel kan ställas till Donor Services via  
e-post donorassistance@lionsclubs.org

Om en klubb inte har donerat minst USD 5 000 under ett verksamhetsår, kan det kombineras med nästa års  
donationsbelopp?

Svar: Nej. En klubb måste donera minst USD 5 000 under ett verksamhetsår, för att det ska tillgodoräknas gentemot  
tillgängligt belopp.

Måste mitt distrikt eller min klubb använda tillgängligt belopp under nästa verksamhetsår? 

Svar: Nej. Om ditt distrikt eller din klubb uppfyller kravet om lägsta donerade belopp behöver distriktet/klubben inte  
ansöka om att använda tillgängliga medel under nästa verksamhetsår. Tillgängligt belopp kommer att överföras till nästa  
verksamhetsår. Tillgängligt belopp ett enskilt verksamhetsår kan sökas under kommande 15 år med början vid slutet av  
det verksamhetsåret. Efter 15 år upphör möjligheten att ansöka.
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Om klubbens donation inte uppgår till USD 5 000, kan beloppet kombineras med andra klubbars donationer (under  
USD 5 000) och tillgodoräknas distriktets totala belopp?

Svar: Ja. Det sammanlagda beloppet för alla klubbar i distriktet (ej klubbar med donationer på minst USD 5 000) tillgodoräknas 
gentemot distriktets tillgängliga anslagsbelopp.

Vissa klubbar vill att distriktet hjälper dem att ansöka om anslaget. Kan alla tillgängliga medel tillgodoräknas distriktet 
och att distriktet därefter fördelar anslagsmedlen mellan klubbarna?

Svar: Kvalificerade klubbar kan överföra sina donationer till distriktet, men distriktet måste skicka in unika och projektspecifika 
ansökningar om anslag. Distriktet kan inte ansöka om ett samlat anslag för flera olika projekt och därefter fördela anslagsmedel 
mellan klubbarna.

Kan större donationer (> USD 100 000) tillgodoräknas gentemot klubbens eller distriktets totala belopp?

Svar: Större donationer kan endast tillgodoräknas gentemot dessa anslagsmedel i vissa fall:

1. Om donatorn av en större donation inte öronmärker sin gåva kan denna tillgodoräknas gentemot detta program.

2. När hela beloppet har inbetalats kan donatorn ange hur stor del av donationen som ska tillgodoräknas gentemot  
programmet. Den del av donationen som öronmärks gentemot en specifik fråga kan inte tillgodoräknas gentemot detta  
anslagsprogram. En donation som ska tillgodoräknas gentemot detta anslagsprogram kan inte öronmärkas gentemot en 
specifik fråga.

Kan medel inom detta program användas till ett LCIF matchande anslag som redan har beviljats?

Svar: Medel inom detta anslagsprogram kan användas till Lions matchande medel i ett annat av LCIF:s matchande  
anslagsprogram. Emellertid kan medel inom detta anslagsprogram inte användas som Lions matchande medel för ett anslag 
som redan har beviljats av LCIF. Det finns ett dokument på LCIF:s webbplats som beskriver processen att använda medel i 
detta program som matchande medel i ett annat av LCIF:s anslagsprogram. Du finner detta dokument i resurscentret och på 
sidan om detta anslagsprogram.

Kan medel användas till ett projekt i ett distrikt eller land annan än sökandens?

Svar: Anslagsmedel kan användas till att stödja projekt utanför sökandens distrikt och även projekt i ett annat land än  
sökandens land. Om ett projekt kommer att äga rum i ett land utanför sökandens distrikt måste projektet godkännas och  
aktivt involvera medlemmarna i det distriktet. I de länder där det finns klubbar men ingen distriktsstruktur måste den lokala 
klubb som finns närmast projektet stödja detsamma. I alla ansökningar måste detaljerad information framgå om vilken roll  
lokala medlemmar kommer att ha i projektet. I länder där det för närvarande inte finns några klubbar måste sökanden kunna 
visa hur projektet kommer att övervakas, utvärderas och avrapporteras.


