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Nyhetsbrev – augusti 2017

Hej,
Här kommer augusti månads nyhetsbrev från kontoret.

Ny ”termin”

Välkommen tillbaka till en ny Lions ”termin”.

Ändringar på MD-kontoret

Från och med den 1 juni är kanslist tjänsten reducerad till 75% dvs fyra dagar i
veckan måndag – torsdag. Säkraste sättet att nå kansliet är att mejla kansli@lions.se.
Telefontiden för kontoret är mellan 09:00 – 13:00.
Mejla gärna om ni inte kommer fram på telefon.
Posthämtningen blir bara en gång i veckan istället för två och det blir på onsdagar så
planera era inköp när ni beställer varor som kanske behövs med kort varsel.

Medlemsregister – MyLCI och vårt eget sökregister

Glöm inte att varje klubb är ansvarig för sin del av MyLCI. Klubbpresident,
klubbsekreterare och klubbkassör har befogenhet att redigera i MyLCI. Klicka här för
mer information om hur man gör.
Se också till att e-postadresserna till varje medlem i klubben är uppdaterad (t ex om
någon som har sin jobbmejladress och har bytt jobb eller pensionerat sig) för att
effektivisera kommunikationen.
För alla andra som inte har behörighet att titta i MyLCI kan de söka i vårt eget
sökregister (som är kopplat till MyLCI).
Såhär gör man för att kunna använda sökregistret. (Login krävs – distriktets
beteckning och DG:ns förnamn. Alltid små bokstäver och inget bindestreck och inget
mellanslag.)

Lions varumärkespolicy

LCI har en varumärkespolicy där det bland annat står: Som ett juridiskt skydd för
The International Association of Lions Clubs, dess medlemmar, klubbar och distrikt
(enkel-, del-, och multipel-, här nedan kallade ”distrikt”) är organisationens namn och
emblem (och variationer av) inregistrerade varumärken i länder över hela världen.
Läs mer här.
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Lions Clubs International har en grafisk profil som alla medlemmarna (klubbar,
distrikt och MD) ska följa. Mer information här.

Melvin Jones Fellows

MJF till¬handahålls av LCIF (Lions internationella stiftelse) och
EJ MD-kontoret.
Ansökan om MJF finner du här.
Fyll i ansökan och skicka den direkt till LCIF via e-post.
Frågor om leveranstiden skickar du via e-post direkt till LCIF.
Skriv gärna på svenska.
Ersättningsnålen går att beställa direkt av LCIF genom att mejla till samma epostadress.

Medlemskort

Kontoret säljer EJ medlemskort, utan din klubb beställer dessa direkt ifrån LCI vid
behov. Skicka e-post till Joanna Wronska på LCI i Oak Brook på adress
Joanna.Wronska@lionsclubs.org. Skriv gärna på svenska. Observera att
medlemskorten skickas ut i juni månad varje år till klubbsekreteraren. Kolla gärna en
extra gång med klubbens sekreterare innan ni beställer.
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PR material

Alla PR-material för Lions finns i digital format på hemsidan.

www.lions.se - För medlemmar - PR (vänstermeny)

Klubb roll-up

Vet du att klubben kan få sin egen roll-up och affisch?
Det finns några varianter att välja på.
Gå till www.lions.se och välj ”För medlemmar” och sedan länken
PR.
Kontakt gärna kontoret för mer information.

Om tidningen Lion

Observera att du som är klubbpresident får två exemplar av
tidningen. Detta är för att du ska kunna lägga ut tidningen på
någon offentlig plats såsom bibliotek, frisörsalong, kafé etc.. för att
göra PR för Lions.
Med vänliga hälsningar
Lions kontor
Maud Nordell
Bengt Lundblad
Redaktör
Ekonom

Cynthia Lo
Kanslist/Supplies
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