
Distrikt, klubbar och individer kan  

alla donera till LCIF genom MJF- 

programmet, men det är endast  

enskilda personer som kan erhålla  

en utmärkelse. En MJF-ansökan  

som önskar använda donationer 

från flera olika donatorer måste  

bifoga ett skriftligt godkännande  

från alla donatorer. 

En MJF-utmärkelse kan överlämnas 

för att hedra en individ eller till minne 

av en individ.

Hela utmärkelsen behöver inte  

betalas samtidigt. Deldonationer  

på minst USD 100 kan doneras  

över en femårsperiod för att uppnå 

beloppet USD 1 000, varpå en MJF-

ansökan kan fyllas i.

Fyll i MJF-ansökan på baksidan  

eller ladda hem formuläret från  

www.lionsclubs.org och skicka in  

det tillsammans med din donation.  

Om din donation redan finns  

registrerad som en MJF-donation 

hos LCIF kan du skicka in en MJF-

ansökan under avsnittet Gåvor på 

www.lionsclubs.org.

Visste du att...Programmet inleddes 1973 för att hedra Melvin Jones, Lions Clubs  

Internationals grundare. Programmet visar erkänsla för donationer  

på USD 1 000 till Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Nya Melvin Jones Fellows erhåller en nål, en plakett och ett brev från 

LCIF:s ordförande. Om donatorn önskar kan han/hon välja att visa  

erkänsla för en annan person genom att överlämna en MJF-utmärkelse. 

Progressive Melvin Jones Fellowship

Progressive Melvin Jones Fellowship (PMJF) ger möjlighet att avancera i programmet. Efter den 

inledande donationen erhåller donatorer en unik PMJF-nål vid varje efterföljande donation på  

USD 1 000.  På samma sätt som inom MJF-programmet kan donatorer hedra andra individer  

med PMJF donationer.

Donationsfonder

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än  

någonsin tidigare genom att göra ännu större global påverkan med fokus på syn, ungdomar,  

katastrofhjälp och humanitärt arbete. Donatorer kommer att kunna tillgodoräkna sina donationer 

gentemot MJF och PMJF när de donerar till:

• Fond som stödjer hjälpinsatser

• Fond för katastrofhjälp

Fond som stödjer hjälpinsatser: Någon av LCIF:s frågor (syn, ungdom, katastrofhjälp,  

humanitära insatser, diabetes, barncancer, hungersnöd, miljö).

Katastrofhjälp: Gör det möjligt för LCIF att styra medel till områden som bäst behöver hjälp efter 

katastrofer för att ge omedelbar, kortsiktig och långsiktiga hjälp. Stiftelsen kan omedelbart bevilja 

medel till katastrofhjälp i stor skala istället för att samla in och bevilja medel över en tidsperiod på 

veckor eller månader. 

Melvin Jones Fellowship är ett generöst sätt att visa engagemang för LCIF:s  
humanitära arbete.

Melvin Jones Fellowship



Ansökan om Melvin Jones Fellowship

2. Information om donator

Donatorns namn (individ, klubb, företag, stiftelse)

___________________________________________________________________

Donatorns medlems/klubbnr. _________________________________________

Donatorns klubb ____________________________________________________

Donatorns distrikt ___________________________________________________

Donationsbelopp ________________________________________________

___Hela beloppet ___Delbelopp ___Sista delbelopp 

Donatorer som ger personliga donationer till MJF erhåller även erkänsla 

under programmet Lions Delar. Programmet uppmärksammar donationer 

på tre olika nivåer: USD 50 (en stjärna) USD 100 (två stjärnor) USD 200 (tre 

stjärnor).

oJa tack! Utöver att min donation tillgodoräknas gentemot MJF  

önskar jag motta en nål under detta program.

Typ av donation

Ge en donation via webbplatsen www.lionsclubs.org

___Check i USD (utställd på LCIF, dragen på en bank i USA)

___Elektronisk överföring (bifoga ett överföringskvitto)

___Insättning i lokal valuta på LCI:s konto i ditt land (bifoga ett  
     överföringskvitto)

___Kontant (skicka in donationen tillsammans med donationsformuläret  
     till angiven adress)

StIFtELSEN ANväNDEr EN SärSkILD SErvICE För MOttAGANDE 
OCH HANtErING Av ALLA DONAtIONEr. 

Markera en 

___Fond som stödjer hjälpinsatser   

___Fond för katastrofhjälp 

 (Donationer till fonderna ovan tillgodoräknas gentemot MJF)

___Annan __________________________________________________________

 (Donationen kommer inte att tillgodoräknas gentemot MJF)

Innestående MJF-pengar från tidigare donation:

*Observera - Denna del av formuläret bör endast fyllas i om tillräckliga medel 

redan har skickats till Lions Club International Foundation.

Använd pengar från: ________________________________________________

Medlemsnr./klubbnr: ________________________________________________

1. Donationsfond

typ av utmärkelse (välj en). Melvin Jones Fellowships kan inte överlämnas  
till företag eller organisationer.

___MJF   ___PMJF   ___Utses senare

___Minnesplakett till minne av avliden 

Mottagarens namn (ange exakt som det bör graveras på plaketten)

__________________________________________________________________

Mottagarens medlemsnummer (om tillämpligt) _________________________

Mottagarens namn _________________________________________________

Adress ___________________________________________________________

Ort __________________________________Delstat ______________________

Land _______________________________ Postnummer _________________

Mottagarens klubb

__________________________________________________________________

klubbnr. ____________________________ Distrikt_______________________

Minnesplakett Ange namn på anhörig, till vilken minnesplaketten  
kommer att överlämnas. (Namnet kommer att användas i det tackbrev  
som medföljer plaketten.)

__________________________________________________________________

3. Mottagare av utmärkelse (enskild person)

VänLIGEn noTEra: MaTErIaLET InTE Kan SKICKaS TILL En  
box-aDrESS.

Skicka till, medlemnummer (om tillämpligt) ____________________________

Namn ____________________________________________________________

Adress ___________________________________________________________

Ort __________________________________Delstat ______________________

Land _______________________________ Postnummer _________________

E-post ______________________________ telefon ______________________

Utmärkelsen skickas när donationen och ansökan har handlagts vid huvudkontoret. 
Leveranstiden är 4 veckor.

Speciella instruktioner/noteringar

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Leveransinformation

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547  USa

Tel: 630-203-3836 
Webbplats: www.lionsclubs.org 
E-post: donorassistance@lionsclubs.org
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Person som fyller i detta formulär

Namn _________________________________________________________________________ Datum _________________________________________

E-post _________________________________________________________________________ telefon _________________________________________
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