UTMÄRKELSE FÖR ÅTERUPPBYGGNAD AV KLUBB
Krav för nominering samt ansökan
Klubbarnas verksamhet och utveckling är oerhört viktig för tillväxten av och vitaliteten i Lions Clubs
International. Utmärkelsen för återuppbyggnad av klubb ger erkänsla till lionmedlemmar som har varit
bidragande i insatserna att återuppbygga en befintlig klubb eller har återfört en nedlagd klubb eller en
klubb i status quo till aktiv status.
Kvalifikationer:
a. Kan erbjudas efter rekommendation av distriktsguvernören, eller en medlem i
distriktsguvernörens team efter godkännande av distriktsguvernören, genom att fylla i och skicka
in den specifika ansökan. Distriktsguvernören kan inte tilldelas denna utmärkelse. En utmärkelse
kan utdelas för varje återuppbyggd klubb.
b. Den lionmedlem som nomineras måste ha spelat en betydande roll i insatserna att rekrytera nya
medlemmar, förnya klubben, hjälpa klubben att utveckla nya serviceaktiviteter samt ger klubben
vägledning och motivation under det att klubben bygger vidare.
c. För en klubb som ännu ej har lagts ner, stängts av eller försatts i status quo tilldelas utmärkelsen
när lionmedlemmen har hjälpt en klubb med färre än 15 medlemmar att uppnå minst 20 aktiva
medlemmar under verksamhetsåret. Klubben måste ha fullgjort sina skyldigheter under tolv
månader, initierat ett nytt serviceprojekt, skickat in månatliga medlemsrapporter tolv månader i
rad och betalat hela skulden på klubbkontot för att utmärkelsen skall kunna tilldelas.
d. För en klubb som redan är nedlagd, avstängd eller försatt i status quo tilldelas utmärkelsen efter
det att klubben har reorganiserats och har minst tjugo medlemmar. Klubben måste ha fullgjort
sina skyldigheter under tolv månader, initierat ett nytt serviceprojekt, skickat in månatliga
medlemsrapporter tolv månader i rad och betalat hela skulden på klubbkontot för att utmärkelsen
skall kunna tilldelas.
Vänligen fyll i informationen på baksidan efter det att klubben har fullgjort sina skyldigheter under tolv
månader och skicka till Eurafrican Department vid det internationella huvudkontoret via fax 630-5718890 eller via e-post eurafrican@lionsclubs.org.
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UTMÄRKELSE FÖR ÅTERUPPBYGGNAD AV KLUBB
Nominering och ansökan
Datum:
Information om den som nomineras:

Lionmedlemmens förnamn och efternamn
Hemklubb:

Medlemsnummer

Distrikt

Hemklubbnummer:

Namn på den klubb som har återuppbyggts:

Markera en av följande rutor som beskriver klubben:

Klubben har fullgjort sina skyldigheter under tolv månader och har betalat hela skulden på
klubbkontot.
Klubben har tjugo medlemmar.
Beskriv vilka åtgärder den nominerade vidtog för att hjälpa klubben att rekrytera medlemmar. (Krävs ej
om klubben var nedlagd och reaktiverad med mer än 20 medlemmar).

Beskriv de nya aktiviteter klubben har planerat för att involvera medlemmarna i meningsfulla aktiviteter.

Beskriv vilka åtgärder den nominerade vidtog för att ge vägledning och därmed säkerställa att klubben
fortsätter att vara aktiv och stark även i framtiden.

Nominerad av:
Namn
Godkänd av:
Distriktsguvernörens namnteckning

DA-972 SW 02/14

Nuvarande titel

