Til klubbenes Lions Røde Fjærkontakter/presidenter (sendt som blindkopi) , soneledere og DG
teamet.
Roar Eng er mitt navn og har påtatt meg å være distriktsansvarlig for Lions Røde Fjær 2015.
Takk for at du har påtatt deg vervet som klubbkontakt. Jeg vil forsøke å informere om
aksjonen etter beste evne.
Send meg spørsmål hvis det er noe du lure ang. RF-aksjonen.
Sammen håper jeg vi kan gjøre dette til en vellykket innsamlingsaksjon.
(I de klubber som ikke har meldt inn sin klubbkontakt blir dette sendt klubbpresidenten. Dette
kan endres ved beskjed til meg.)
Klubbens Lions Røde Fjærkontakt legges inn i Medlemsregisteret ved gå inn på klubbens side ”Vis verv” og helt nederst er det kommet nytt verv ”C-LRF kontakt” hvor klubbens kontaktperson(er)
legges inn.
Det ble vedtatt med overveldende flertall på Riksmøtet 2013 at innsamlingen Lions Røde Fjær 2015
skal gå til Lionsstiftelsen ”Det er mitt valg”.
Hovedmålet er at Lions Røde Fjær 2015 skal tilføre stiftelsen ”Det er mitt valg” minimum 20 mill.
kroner.
Vår egen innsamlingsaksjon skal gå til vårt eget prosjekt og det skal vi være stolte av. En aktivitet som
betyr uendelig mye for mange. DMV er ikke i alle skoler, men vi skal ha fellesskapet i fokus. Vi skal
ikke tenke bare på våre egne barn og unge, men alle landets barn og unge.
Innsamlingsaksjonen er allerede i gang – Givertelefon: 820 44 014
Vennligst spre dette telefonnummeret til andre
Vi trenger innspill fra dere om hvilke planer din klubb legger for innsamlingsaksjonen.
Budsjettet for landet er i vist i ”Rammeplan” under. Vi som landets største distrikt bør sette oss
høye mål. Er 5 mill. kroner oppnåelig for 58 klubber i D104J ? Hva kan din klubb klare?
Aksjonsdagen er 8.februar 2015 med hele uke 6 som aksjonsuke, men vi er allerede i gang. Se
vedlagte bilde som kan benyttes på brev og utsendelser generelt
Materiell er under bearbeidelse. Er det noen spesielle ønsker eller ideer?
Som dere kan se av budsjettet utgjør bøsseaksjonen vel halvparten av summen.
Vær aktive – søk støtte der det er mulig – egen klubb? – kommune?-stiftelser? -russen?
andre?
Og ikke minst – del suksess med oss andre – jeg kan videreformidle eller bruk sosiale medier.
Ha det gøy : http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-events/lions-newsnetwork/videos.php?id=gFe3

Det vil også komme filmsnutter – Følg med på www.lrf.no
Hver for oss kan vi gjøre litt, men samlet kan vi flytte fjell.

Skiptvet, 20. februar 2014
Med vennlig hilsen
Roar Eng
LC Skiptvet
Distriktsansvarlig Lions Røde Fjær 2015
Tlf. 930 33 123
E.post: reng@online.no

Besøk: www.lrf.no
GI HER!
Givertelefon: 820 44 014
Kontonummer: 6060 05 23077

www.twitter.com/LionsRedFeather
www.facebook.com/LionsRedFeather
www.instagram.com/lionsredfeather
www.lions.no
www.determittvalg.no

Vedlegg: Lions Røde Fjær 2015: Rammeplan – neste side

Lions Røde Fjær 2015: Rammeplan
Oppdragsgiver/eier: Lions Norge
Formål: Innsamlingsaksjon
Mandat: Vedtak 4.10 med tilhørende sakspapir, Videreutvikling, oppfølging og spredning av «Det er
mitt valg», fra Lions Norges riksmøte i 2013 og Reglement for Lions Røde Fjær.
Tidsramme: 7. oktober 2013 – 6. mars 2015
Hovedmål: Lions Røde Fjær 2015 skal tilføre stiftelsen Det er mitt valg minimum 20 000 000 kroner.
Delmål
Lions Røde Fjær 2015 skal:

1.
2.
3.
4.

Øke kjennskapen til ”Det er mitt valg” internt i Lions Norge og eksternt i samfunnet.
Synliggjøre Lions Norge i det offentlige rom.
Skape nye samarbeidsmuligheter for stiftelsen Det er mitt valg og Lions Norge.
Øke antall medlemmer i Lions Norge.

http://www.lionsclubs.org/EN/news-and-events/lions-news-network/videos.php?id=ctiD

Stiftelsen Det er mitt valg skal bidra til arbeidet med delmål 1.
Lions Norge skal bidra til arbeidet med delmål 2 og er ansvarlig for delmål 4.

Styringsgruppen
Arbeidsutvalget i Lions Norge er prosjektets styringsgruppe.
Styringsgruppen har ansvaret for prosjektets fremdrift, måloppnåelse og økonomi.
Styringsgruppen godkjenner rammeplan og budsjett for innsamlingsaksjonen.

Prosjektleder
Prosjektleder leder arbeidet med innsamlingsaksjonen og har ansvaret for planlegging, organisering,
gjennomføring, rapportering og evaluering av innsamlingsaksjonen.
Prosjektleder rapporterer til prosjektets styringsgruppe.
Prosjektleder representerer Lions Røde Fjær 2015 utad i samråd med generalsekretær.

Referansegruppen
Referansegruppen opprettes av prosjektleder ved behov. Medlemmene av referansegruppen
utnevnes av prosjektleder i samråd med styringsgruppen og prosjektgruppen.
Prosjektgruppen
Prosjektleder utnevner prosjektgruppen i samråd med Lions Norges administrasjon og
styringsgruppen.
Prosjektleder: Lise Gulbransen
Nestleder: Tore Lynau
Sekretær: Hans Reykdal
Innsamlingssjef: Rune Johansen
Organisasjonssjef: Hilde Straumsheim
Aktivitetssjef: Ledig
Ungdomsrepresentant: Oppnevnes av ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen utnevnes av prosjektleder i samråd med prosjektgruppen. Leder for
ungdomsgruppen utnevnes av ungdomsgruppen i samråd med prosjektleder.
Øvrig organisasjon
Hvert distrikt skal ha en ansvarlig for Lions Røde Fjær 2015. Denne utnevnes av hvert enkelt distrikt i
samråd med prosjektleder.
Hvert distrikt skal ha en arbeidsgruppe som koordinerer arbeidet med Lions Røde Fjær 2015 i
distriktet. Disse opprettes og utnevnes av distriktsansvarlig i samråd med distriktet og i henhold til
prosjektleders anbefalinger.
Administrasjon
Lions Røde Fjær 2015s administrasjon består av prosjektleder i 50 % stilling.
Prosjektleder kan rekruttere frivillige medarbeidere ved behov.
Signatur
Prosjektleder og nestleder i prosjektgruppen innehar Lions Røde Fjær 2015s signatur.

Økonomi: Se budsjett under.
Regnskap
Prosjektets regnskap føres av regnskapsansvarlig i Lions Norge og revideres av Lions Norges revisor.

Prosjektfaser
1. Oktober-desember 2013: Etablering/oppstart
2. Januar-mars 2014: Planlegging/lansering
3. April-august 2014: Igangsetting
4. September-desember 2014: Gjennomføring
5. Januar-mars 2015: Gjennomføring/avslutning

Rapportering
Prosjektleder skal rapportere til styringsgruppen en gang pr. måned innen utgangen av måneden.
Prosjektleder skal levere sluttrapport innen 6. mars 2015.

Lions Røde Fjær 2015: Budsjett
Inntekter
Statstilskudd

2 000 000

Kommuner

2 000 000

Hovedsponsor(er)

1 500 000

Bøsseinnsamling

16 000 000

Givertelefon

1 000 000

Giverportal nett/mobil

1 500 000

Gaver

1 500 000

Klubbidrag

2 000 000

Produktsalg

600 000

Søknader/støtte

1 000 000

Aktiviteter

1 000 000

Diverse

Sum

300 000

30 400 000

Utgifter
Lønn, sos. kost. m.m.

700 000

Kontorkostnader

200 000

Eksterne tjenester

800 000

Reiser, møter m.m.

500 000

Opplæring

800 000

Innsamlingskostnader

800 000

Markedsføring

4 500 000

Produkter

200 000

Aktiviteter

800 000

Diverse

100 000

Sum

LG/04.12.13

9 400 000

