Melvin Jones Fellowship Program
Melvin Jones Fellowship Program är ett generöst sätt att visa sin förpliktelse
till det humanitära arbetet av LCIF

MJF Programmet grundades år 1973 till äran av Melvin Jones,

Visste du att...

grundaren av Lions Clubs International. MJF programmet högaktar
donationer av US$1,000 till Lions Clubs International Foundation (LCIF).
Nya MJFer erhåller ett pin, plakett och ett gratulationsbrev från

Distrikt, klubbar och individer kan

ordföranden av LCIF. Om man vill, doneraren kan även använda sin

donera till LCIF via Melvin Jones

donation till förmån för en annan individ med en MJF.

Fellowship Programmet, men bara
en individ kan få erkännanden. MJF

Progressiv Melvin Jones Fellowship Program
Den Progressiva Melvin Jones Fellowship (PMJF) erbjuder en möjlighet att gå upp i
Fellowship programmet. För var vidare donation av US$1,000 efter den ursprungliga MJF

ansökan med kollektiva donationer
från flera donerare måste följas
med ett skriftligt tillstånd av alla

donationen, doneraren får ett unik PMJF pin motsvarande sitt nivå av gåva. Likaså som

donerare för att använda deras
donationer till MJF erkännande av

med MJF, doneraren kan högakta en annan individ med en PMJF donation.

en individ nämnd på ansökan.

Områdena att Ge
Lions Clubs International Foundation (LCIF) kan ny hjälpa mera människor än någonsin förut
med att ha en allt större globala påverkan focuserande i syn, ungdom, katastrofhjälp och
humanitärt arbete. Donerarna skall öka sina MJF och PMJF kedirter med att rikta sitt stöd mot:
• Förstärka Hjälpinsatser Fond
• Allmän Katastrof Fond

Melvin Jones Fellowship

kan

nämnas till äran eller till minnet
av en individ.

Förstärka Hjälpinsatser Fond: Vilket som helst av LCIFs mål (syn, ungdom, katastrofhjälp,
humanitärt stöd, diabetes, barncancer, hunger, miljö).
Katastrof Fond: Låter LCIF att rikta varor till området av största behov efter katastrofer för att

Melvin Jones Fellowship

erbjuda omedelbart, mellantidigt och långtidigt hjälp. Stftelsen kan reagera omedelbart i att

behöver inte vara helt betald

sända varor till en storkatastrof, utan att behöva samla in och utsända pengar inom flera

på en gång; delbelopp minst

veckors eller månaders tid.

US$100 kan betalas till LCIF
över en femårs period tills total
US$1,000, då en MJF ansökan
kan fyllas i.

Fylla i MJF ansökan på baksidan
eller ladda ner från www.lionsclubs.
org och lägga in med betalning. Om
tillräcklig MJF kredit redan ses vid
LCIF, MJF ansökan kan skickas
online under rubriken Ge ditt stöd
på www.lionsclubs.org.

Melvin Jones Fellowship Ansökan
Individ som fyller i denna formulär
Namn__________________________________________________________________________ Datum
_ _________________________________________
E-mail__________________________________________________________________________ Telefon_________________________________________
_

3. Mottagaren av erkännande (Enskild person)

1. Området att ge
Vänligen märka en
Förstärka hjälpinsatser Fond
Katastrof Fond

MJF

PMJF

Skall nämnas senare

Minnesplakett till minne av en avliden

(Båda ovannämnda är giltiga till MJF kredit)
Annat

Typ av erkännande begärad (vänligen märk en alternativ)
Fellowship kan inte presenteras till en business eller organisation

___________________________________________________

(Må inte öka MJF kredit)

Mottagares namn (Precis som skall graveras på plaketten)
_________________________________________________________
Mottagares ID# (om passande)
_ ________________________________

MJF kredit från tidigare donationer:

Mottagares Namn
_ ___________________________________________

*Obs – Denna part kan bara utnyttjas om tillräckliga varor har redan
deponerats till Lions Clubs International Foundation

Adress ___________________________________________________
_

_
Använd kredit från: __________________________________________________
_
Kodnummer ID#: _____________________________________________________

Ort _

____________________________ Provins ________________
_

Land ____________________________Postkod _________________
_
_
Mottagares Klubb _________________________________________
Klubb ID # ____________________Distrikt ______________________

Minnesplakett

2. Donations Detalj
Namnet av donerare (individ, klubb, bolag, stiftelse)
___________________________________________________________________

_
_
Skriv namnet av en levande familjemedlem som skall ta
emot minnestavlan (Behövs för det bifogade hedersbrevet)
_____________________________________________________________

Donerares
_ ID___________________________________________________________
_
Donerares klubb
________________________________________________________
_
Donerares Distrikt
______________________________________________________

Summa av donation _________________________________________
_

4. Information om sändelse
Vänligen Obs!: MATERIAL KAN INTE SKICKAS TILL EN POSTBOX.
Skicka till medlem ID # (om passande)
___________________________
_
Namn______________________________________________________

Full betalning _

delbelopp ___Slutbetalning

Donerare som gör en personlig donation till MJF också belönas som Lions
Share Program Medlem. Lions Share Program erkänner tre nivåer av stöd:
US$50 (En stjärna) US$100 (Två stjärnor) US$200 (Tre stjärnor).
Ja! Utöver att erhålla MJF kredit, jag hoppas att få en Lions Share Pin

Sätt att ge

Adress ____________________________________________________
_
Ort __ _____________________________ Provins __________________
_
Land _____________________________Postkod
__________________
_
_
E-mail________________________________Tel_ ___________________
Erkännanden skickas egnast donationen och ansökan är framme processerad i
högkvarteret. Vänligen vänta minst 15 dagar i USA och 30 dagar annanstans för
leverans.

Särskilda råd, tips

US$ Check bifogad (ägnad åt LCIF; köpt från US bank)

__________________________________________________________________

Wire/Bank girering (Vänligen bifoga bank kvittot)

__________________________________________________________________

Insättning till lokal LCI konto (Vänligen bifoga bank kvittot)
Kontant (Skicka med Donor Contribution Form till LCIF)
(I praktik vid LCIF avdelning på Internationellt Årsmöte)

Lions Clubs International Foundation
Department 4547
Carol Stream, IL 60122-4547
USA
Tel: 630-203-3836
Web site: www.lionsclubs.org
E-mail: donorassistance@lionsclubs.org
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Donera via web på www.lionsclubs.org/sv/

