Till lionklubbarna i Lions International MD 101
Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond har Insamlade medel får enligt stiftelsens stadgar
skapats för att allmänheten ska ha möjlighet att användas för
på ett säkert sätt skänka pengar till Lions
 Hjälpverksamhet bland sjuka, handihjälpinsatser bland annat i samband med
kappade eller på annat sätt hjälpbehökatastrofer. Stiftelsens insamling och förvaltning
vande
kontrolleras regelbundet av Svensk Insamlings Vård, fostran eller utbildning av barn och
kontroll, som är näringslivets och föreningslivets
ungdomar
kontrollorgan för alla som samlar in pengar genom

Främjande av vetenskaplig forskning med
90-konton.
humanitär inriktning
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 pdffil till angiven e-postadress. Möjlighet att ge
sådana och andra gåvor finns via Sveriges Lions
Hjälpfonds webbplats på lions.se och
bankgiro/plusgiro- och Swishkontot 9019480.

Fonden har de två senaste åren fått en kraftigt
ökad mängd hjälpansökningar från ett femtiotal
ansökningar om ekonomiskt bistånd till familjer
med stort hjälpbehov till det senaste året nära
sjuhundra ansökningar. Det medför ett stort arbete
att registrera och bedöma ansökningar och innebär
också att de medel som är tillgängliga räcker till en
långt mindre del av de sökande. Fondstyrelsen har
därför beslutat att på sin webbplats informera om
möjligheten att söka hjälp hos lokal lionsklubb och
hänvisa till den förteckning över klubbar som finns
på lions.se

Kontakta oss gärna i styrelsen med frågor och
Lionsklubbar som samlar in pengar vid olika synpunkter:
aktiviteter disponerar sina insamlade medel enligt
devisen ”Allt går fram”. Medel som klubben bidrar Ordförande Martin Enqvist, LC Vindeln,
med till gemensamma insamlingsmål och hjalpfonden@lions.se, 070-644 25 20
hjälpinsatser ska skickas in till distriktskassören.
Lionklubbarnas insamlade medel ska inte Kassör Agneta Andersson, LC Lindesberg/Krisskickas in till Hjälpfonden!
tina, aga48@telia.com, 073-045 02 06
Däremot kan klubbarna mycket gärna sprida
kännedom om Sveriges Lions Hjälpfonds
insamlingskonto 9019480 med syfte att höja
allmänhetens kunskap om Lions hjäparbete och
öka igenkänningsfaktorn inför tillfällen då Sveriges
Lions genom hjälpfonden vänder sig direkt till
allmänheten i särskilda insamlingskampanjer.
Erfarenheter under det senaste året har visat att
det informationskort i smartphonestorlek som
använts i samband med kampanjen De Glömda
Barnen är effektivt att dela ut vid aktiviteter inom
kampanjen där brist på kontanter och tid eller att
kortbetalning inte är tillgänglig istället genererar
bidrag, inte minst genom betalning till Swish
9019480. Sådana kort kommer att finnas att
beställa även i höst genom kampanjen De Glömda
Barnen.

Sekreterare Kia Carlsson, LC Östersund/Brunkullan, kiaca@hotmail.com, 070-622 64 47
Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond
Martin Enqvist
ordf

