Ansökan om Melvin Jones Fellowship
Person som fyller i detta formulär
Namn ____________________________________________________________________________________ Datum ________________________________
E-post ___________________________________________________________________ Telefon_________________________________________________

1. Syfte med donationen

3. Mottagare av bevis på erkänsla

Kryssa för ett alternativ

Typ av bevis på erkänsla som som beställts (vänligen markera en)

___ Område med störst behov ___ Mässling

___MJF ___PMJF ___ Utnämns senare

___ Katastrof ___ Humanitära behov ___ Syn ___ Ungdom

___ Minnesplakett till minne av en avliden

(varje val ovan gäller för MJF-kredit)
___ Annat __________________________________________________________
(kanske inte gäller för MJF-kredit)

Mottagarens namn
____________________________________________________________________
Medlemsnummer (om tillämpligt) ______________________________________
Adress ______________________________________________________________

2. Information om bidrag

Ort _________________________________ Delstat/provins _________________

Bidragsgivarens namn (individ, klubb, företag, organisation) om ej Lions

Land _______________________________ Postnummer ____________________

___________________________________________________________________

Mottagarens klubb

Klubbnummer__________________________________________________

____________________________________________________________________

Klubbnamnet _______________________

Klubbnr. ____________________________ Distrikt __________________________

Klubbens distrikt ______________________

Bidraget belopp_________________________________________________

Till minne av namn på den individ vars plakett ska presenteras. (krävs för
att skapa brevet för bevis på erkänsla)

___ Full betalning ___ Avbetalning ___ Sista avbetalning

____________________________________________________________________

Typ av gåva
___ Check i USD bifogad (skriv ut till LCIF; dragen på en amerikansk bank)
___ Kreditkort ___ Visa ___ Mastercard ___ American Express
Kreditkortsnummer _________________________________________________
Utgångsdatum ___________________________ Säkerhetskod _____________
Namn som det är skrivet på kortet
__________________________________________________________________

4. Leveransinformation
Observera: Material kan inte skickas till postboxar.
Skicka till medlem med ID (om tillämpligt)_______________________________
Namn _______________________________________________________________
Adress ______________________________________________________________
Ort _________________________________ Delstat/provins _________________

Underskrift ________________________________________________________

Land ________________________________ Postnummer ___________________

___ Överföring/banköverföring (bifoga kvitto från överföring)

E-post _______________________________ Telefon ________________________

___ Kontant

Erkänsla skickas när donationen och ansökan har tagits emot och bearbetats på
huvudkontoret. Räkna med minst 15 dagar i USA och 30 dagar på alla andra
ställen för leverans.

Organisationen använder en låsboxtjänst för att ta emot och bearbeta alla

Speciella instruktioner/noteringar

donationer. Skicka checkar, kreditkort och detta formulär till angiven

__________________________________________________________________

adress, inte till LCIF:s huvudkontor.

__________________________________________________________________

Använd medel som donerats tidigare:

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

*Obs! – Den här delen bör endast användas om tillräckligt med medel redan
har satts in till Lions Clubs International Foundation
Använd kredit från LC :______________________________________
Klubbnr.__________________________________________________________
__

Telefon: +1-630-203-3836 • Fax: +1-630-571-5735
Webbplats: www.lcif.org/donate
E-post: donorassistance@lionsclubs.org

LCIF42M SW 11/11

___ Lokal LCI-insättning (bifoga insättningskvitto från banken)

Melvin Jones Fellowship-programmet
Melvin Jones Fellowship-programmet är ett generöst sätt att visa engagemang för LCIF:s
humanitära arbete och stödja organisationen.
MJF-programmet etablerades år 1973 i Melvin Jones ära, grundaren av
Lions Clubs International. MJF är en erkänsla för donationer på 1 000
USD till Lions Clubs International Foundation (LCIF).

Visste du att...

Nya MJF-medlemmar får en rockslagsnål, en minnesplakett och ett
brev från LCIF:s ordförande. Om bidragsgivaren vill kan han/hon
använda sin donationskredit för att ge erkänsla åt en annan individ
med en MJF.

• Distrikt, klubbar och individer kan

Det progressiva Melvin Jones Fellowship-programmet
Det progressiva Melvin Jones Fellowship-programmet (PMJF) ger möjlighet att avancera i Fellowship-programmet. För varje påföljande donation på 1 000 USD utöver den första MJF-donationen,
får bidragsgivare en unik PMJF-nål enligt gåvonivå. Precis som MJF:s kan bidragsgivare ge
erkänsla åt en annan individ med en PMJF-donation.
Gåvoområden
Lions Clubs International Foundation (LCIF) kan nu hjälpa ännu fler än förut. Kvalificeringen för
Melvin Jones Fellowship (MJF) inkluderar nu donationer till fem speciella programområden.
Bidragsgivare kan nu välja att få MJF och PMJF-kredit när de ger sitt stöd för:

donera till LCIF genom Melvin
Jones Fellowship programmet,
men endast en individ kan få
beviset på erkänsla. MJF-ansökningar med kollektiva donationer från flera bidragsgivare
måste medföljas av ett skriftligt
medgivande från alla bidragsgivare om att använda donationerna för MJF-erkänsla till den
individ som angivits på ansökan.

• Område med störst behov: Stöder alla programområden och ger LCIF flexibilitet att stödja
initiativ där ytterligare medel behövs eller där behovet är som störst.
• Katastrof: Gör det möjligt för LCIF att ge pengar till områden som är i störst behov efter
katastrofer för att ge omedelbar hjälp eller hjälp på medellång till lång sikt. Organisationen
kan därmed omedelbart skänka medel till storskalig katastrofhjälp, i stället för att samla in
och dela ut medel över en period på veckor eller månader.

• Melvin Jones Fellowships kan
utnämnas till ära eller minne av
en individ.

• Syn: Medel för att ge stöd åt hundratals synrelaterade aktiviteter, allt från att utrusta
ögonvårdskliniker till att skänka Braille-datorer till synskadade.
• Ungdom: Stödjer Lions Quest programmet och andra initiativ såsom förbättring av
utbildningsinfrastruktur och program som hjälper ungdomar i riskzonen.
• Humanitära behov: Ger medel till projekt som tillmötesgår olika samhällsbehov utöver syn,
katastrof och ungdom, såsom mässlingsprogrammet, vattenbrunnar och yrkesutbildningprogram för handikappade.

• Melvin Jones Fellowships
behöver inte betalas till fullo på
en gång. Minsta avbetalningar
till LCIF är 100 USD och kan kan
betalas över en femårsperiod till

Medel riktade till ”Område med störst behov” ger LCIF möjlighet att ge ekonomiskt stöd till vilket
program som helst inom de fyra allmänna områdena. Bidragsgivare uppmuntras att beakta den
här möjligheten när de gör en donation.

en slutsumma på 1 000 USD, då
MJF-ansökan fylls i.

Begränsningar utöver dessa fem specialområden kommer att belönas
av LCIF, men kvalificerar inte för MJF eller PMJF-kredit.
• Fyll i MJF-ansökan på baksidan

Till exempel en donation som är begränsad till en specifik
katastrof, såsom en jordbävning eller en orkan i en viss
region, kvalificerar inte för kredit mot en MJF eller PMJF.

eller hämta den från www.lcif.org
och skicka in den tillsammans
med betalningen. Om MJFbetalningen redan har krediterats
av LCIF, kan du skicka MJFansökan online från delen Sätt
att ge på www.lcif.org.

