
      

Till lionklubbarna i Lions International MD 101

Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har skapats för att  allmänheten ska ha möjlighet att på ett
säkert  sätt  skänka  pengar till  Lions  hjälpinsatser  bland  annat  i  samband  med  katastrofer.
Stiftelsens insamling och förvaltning kontrolleras regelbundet av Svensk Insamlingskontroll, som
är näringslivets och föreningslivets kontrollorgan för alla som samlar in pengar genom 90-konton.

Lionsklubbar som samlar in pengar vid olika aktiviteter disponerar sina insamlade medel enligt
devisen  ”Allt  går  fram”.  Medel  som  klubben  bidrar  med  till  gemensamma insamlingsmål  och
hjälpinsatser ska skickas in till  distriktskassören.   Lionklubbarnas insamlade medel ska  inte
skickas in till Hjälpfonden!

Sveriges Lions Hjälpfond är en resurs för att förstärka Lions ekonomi för hjälpverksamhet. Se det
som ett komplement till klubbarnas vanliga aktiviteter och insamlingar. Klubbarna kan medverka till
insamling av medel från allmänheten till fonden genom att informera de institutioner som oftast
administrerar  gåvor  i  samband med begravningar,  högtidsdagar  eller  liknande.  Om givare  vid
sådana tillfällen önskar skickar fonden minnesbrev/gratulationskort  per post  eller  som pdf-fil  till
angiven  e-postadress.  Möjlighet  att  ge  sådana  gåvor  finns  också  via  fondens  webbplats  på
lions.se.

Insamlade medel får enligt stiftelsens stadgar användas för
 Hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande
 Vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar
 Främjande av vetenskaplig forskning med humanitär inriktning

Fonden tar årligen emot ett  femtiotal ansökningar om ekonomiskt bistånd till  familjer med stort
hjälpbehov. Efter en första bedömning av att  ansökan faller  inom ramen för fondens uppgifter,
skickas ansökan till närmast berörda lionklubb för kontroll och kontakt med den sökande. Finns
ingen klubb i närheten skickas ansökan till ZO eller DG för identifiering av lämplig klubb. Klubben
kan välja att behandla ansökan själv eller lämna förslag till åtgärder i samverkan med Hjälpfonden.
Vi uppmanar klubbarna att notera detta och är tacksamma för tidiga besked så att handläggningen
kan ske smidigt och diskret. Det är ovanligt att Hjälpfonden utan  samverkan/samråd går in i ett
biståndsärende, även om det kan förekomma. 

Kontakta  oss gärna i styrelsen med frågor och synpunkter:

Ordförande Martin Enqvist, LC Vindeln, hjalpfonden@lions.se  , 070-644 25 20
Kassör Agneta Andersson, LC Lindesberg/Kristina, aga48@telia.com, 073-045 02 06
Sekreterare Anna From-Lindqvist, LC Skellefteå, anna@euniqem.com, 070-218 19 56

Med vänliga hälsningar

Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

Martin Enqvist
ordf
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