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Alþjóðahjálparsjóður Lionshreyfingarinnar, 
Lions Clubs International Foundation. 

 
 

Nýtt álþjóðlegt fjáröflunarátak 
 
 
 
 

 
 
 

Hvernig gerist ég styrktarfélagi. 
Ein af áskorunum nýja alþjóðlega fjáröflunarátaks LCIF, Campaign 100 er að Lionsfélagar 
láti ekki sitt eftir liggja og leggi átakinu lið með persónulegum framlögum. 
Á nýrri heimasíðu hreyfingarinnar hefur ferlið við að leggja LCIF lið verið einfaldað til 
mikilla muna. 
Hægt er að ákveða upphæð sem hverjum og einum hentar og einnig er hægt að ákveða 
hvort framlagið er eitt einstakt framlag eð hvort framlagið á að vera mánaðarlegt og þá 
hversu marga mánuði, ársfjórðungslega að árlega.. 
Það sem Lionsfélagar þurfa að hafa tiltækt er alþjóðlegt nafn klúbbsins og sitt eigið 
alþjóðlega félagsnúmer.  Bæði formenn klúbbar, ritarar og gjaldkerar eiga að geta útvegað 
félögum þessi númer.  Annar getur LCIF teymi fjölumdæmisins aðstoðað við það. 
Að sjálfsögðu þarf svo að hafa tiltækt kreditkort.. 
LCIF teymið vill minna sérstaklega á að alþjóðahjálparsjóður Lionshreyfingarinnar er 
okkar stóri hjálparsjóður.  Það er Þessi sjóður sem gerir okkur kleift að sinna til dæmis 
neyðarhjálp í náttúruhamförum, baráttunni gegna blindu, mislingum, sykursýki, 
krabbameini barna hungri og svo fjölmörgu fleiru. 
Það er von okkar í LCIF teyminu að sem allra flestir félagar sjái sér fært að leggja LCIF lið. 
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www.lionsclubs.org 
 

Smellið á Donate 

 

Flettið (scrollið) niður að þessari 
mynd. 

 
Veljið hér hvort þið viljið að 

framlagið fari til 
 

einhvers af 5 megin verkefnum 
hreyfingarinnar, sykursýki, 
umhverfisvernd, hungur, 

sjónvernd, krabbamein barna. 
 

eða til aðstoðar vegna 
náttúruhamfara 

 

 

Flettið (scrollið) niður að þessari 
mynd. 

 
Veljið eina af sjálfgefnum 

upphæðum 
Eða skráið inn upphæð að eigin 

vali 
 
 

Veljið hvort framlagið er 
Eitt einstakt framlag 
Mánaðarlegt framlag 

Ársfjórðungslegt framlag 
Árlegt framlag 
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Flettið (scrollið) niður að þessari 
mynd. 

 
Er framlagið í nafni félaga, 

einstaklings sem er ekki félagi 
klúbbi eða umdæmi eða frá 

fyrirtæki 
Veljið A Member 

 
Er framlagið nafnlaust 

Veljið No 

 

Flettið (scrollið) niður að þessari 
mynd. 

 
Skráið fornafn og eftirnafn 

 
Skráið tölvupóst 

Skráið heimilisfang 
Skráið póstnúmer 

Skráið sveitarfélag (pósthús) 
Veljið land 

Skráið nafn klúbbsins eins og það 
er skráð hjá alþjóðskrifstofunni 

Skráið félagsnúmer 
 

 

Ef valin upphæð er 50 dollarar 
eða meira er hægt að óska eftir 

„Lions Share Supporter“ 
Pinna 

 
Veljið Yes ef þið viljið að 

pinninn sé sendur á heimilisfangi 
sem gefið var upp. 

 
Veljið No ef þið viljið ekki 

pinna. 
 

Er framlagið nafnlaust 
Veljið No 

 
Ef upphæðin er lægri en 50 

dollarar birtist þessi mynd ekki 
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Flettið (scrollið) niður að þessari 
mynd. 

 
Hér er hægt að velja hvort óskað 
er eftir einhverri „viðurkenningu“ 

 
Engin viðurkenning 

Já fyrir sérstakt tilefni 
(td vegna afmælisgjafar og þá fær 

viðtakandinn sent kort) 
Já, til minningar um einhvern 

(þá fær viðtakandinn sent kort) 
Já, Melvin Jones 

 
Framhaldið er svo í samræmi við 

hvað er valið. 

 

Hér var engin viðurkenning valin 
 

Hvernig viltu borga 
 

Kreditkort 
 

Nafn korthafa 
 

Númer korts 
gildistíma 

og öryggisnúmer 
 

Senda 

 

Þá ætti þessi mynd að birtast 

 


