Lions 100 års Jubileum 2017

Hej alla ZO !
Nu är vårt Jubileumsår på gång.
Många distrikt har redan planerat för stora och små aktiviteter och vi har
till Jubileumsinsamlingen fått flera ansökningar, vilket är bra.
Vårens sista ansökningsdag är den 15 mars.
Hösten sista ansökningsdag är den 15 september.
I Verktygslådan på hemsidan ges tips om hur man söker bidrag.
Ansökningsblanketten finns på vår hemsida http://www.101u-lions.se/Jubileum.php.
Ett tips till er ZO är att på ett zon- eller klubbmöten berätta hur Verktygslådan
fungerar. Har man inte kunskap eller dator så är det telefonen som gäller. Vi
ska hjälpa till på kontoret eller ta kontakt med mig.
martina.nordlund@gmail.com
Vem kan söka ? En klubb, flera klubbar tillsammans om en aktivitet eller
hela zonen kan ha en gemensam aktivitet. Det viktigaste är att Lions är
projektledare och ansvariga för budget och redovisning. Överskott skickas
tillbaka till Jubileumsinsamlingens konto.
Vad ska aktiviteten bestå i ? Temat för insamlingen är Barn och Ungdom i
Sverige med särskilda behov och då har man tänkt på den ekonomiska sidan.
Det vill säga barn och ungdomar i familjer som inte har ekonomi att ta med
dem på semester eller göra några gemensamma utflykter.
Här har Lions chansen att hjälpa till med något trevligt tex dagsutflykt till något
spännande mål, en upplevelseutflykt i naturen kanske med övernattning i tält.
Diskutera i klubbarna vad som är möjligt att göra. Det behöver inte vara något
jättestort evenemang. Det viktigaste är att ge barnen och ungdomarna något
trevligt att minnas.
Vi har samlat in ca 1,2 miljoner vilket är mindre än vad vi hade förväntat oss,
för alla klubbar har inte bidragit.

Den 6 maj har vi utsett till insamlingsdag/aktivitetsdag för 100 års Jubileet.
Då kommer ett pressmeddelande utgå från kontoret till media. Det är viktigt
att vi visar fram oss så mycket som möjligt i år. En enkel grej är att dela ut
ballonger till barnen med 100 års loggan på. Finns att beställa från kontoret.
PR
Ny folder har tryckts upp om insamlingen. Den ser likadan ut som den tidigare.
Enda skillnaden är att styrelsemedlemmarnas namn och adresser har tagits
bort och man har skrivit ut en mailadress till Jubileumsinsamlingens styrelse.
All mail till den adressen går vidare till alla styrelsemedlemmar.
I Verktygslådan finns underlag för att ta fram affischer, bössbanderoller, visitkort speciellt för Jubileumsinsamlingen som man kan dela ut till dem som inte
har med sig kontanter. http://www.lions.se/medlemmar/pr-paket_100ar.htm
Är det något du saknar så hör av dig så ska jag hjälpa till att ordna det.
Lycka till med ditt arbete ! Du behövs ! Tillsammans ska vi fixa det här året
och få till ett lyckat Jubileumsår.
Visa och skicka in vad ni gör i klubben, här kan ni även få tips om vad andra
har gjort, kanske kan ni göra något liknande?
http://www.lions.se/medlemmar/lions-hundraar.htm
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