Lions Tulipanaksjon 2016
Informasjonsbrev oktober 2015

Lions Tulipanaksjon arrangeres lørdag 30. april 2016!
Til klubbene i Lions Norge
Det er på tide å begynne planleggingen av Lions Tulipanaksjon 2016.
Skal 2016 være året da vi klarer vårt gedigne mål på 1 000 000 tulipaner? Fjorårets aksjon var bra,
men vi hadde flere aksjoner i fjor som gjorde at vi måtte dele på oppmerksomheten og det var
greit. I år har vi ingen andre ting så nå har vi virkelig muligheten til å klare det som vi har hatt som
mål de siste 3 årene.
Noen ting bør klubben tenke over i forbindelse med planleggingen av aksjonen, jeg har listet opp
noen av de i dette brevet.
Har klubben husket på profileringsmateriell? Profilering er noe av det viktigste både før og under
arrangementet, her er det mye som kan gjøres. Har dere en MITT VALG skole? Kan man ta med seg
lokalpressen og vise hvordan dette programmet fungerer i praksis?
Det neste en bør vurdere er; har dere en samarbeidspartner? Med det tenker jeg på en forening,
idrettslag, kor, musikkorps og lignende som man kan annonsere med skal motta x prosent av årets
overskudd. Til gjengjeld så skal disse hjelpe til med å skape liv rundt klubbens ”hovedstand” på
aksjonsdagen eller med forhåndssalget til bedrifter.
Det er på tide å ta Lions Tulipanaksjon tilbake til det den startet som: den dagen da alle
Lionsklubber er ute og forteller om hvem vi er og hva vi gjør.
Vi skal vise alle alt det flotte vi gjør for de som trenger “en hjelpende hånd”. Tulipanene skal være
en viktig bit av dagen, men det skal ikke være en ren salgsdag: vi skal vise oss frem, og vi skal være
stolte av det!
Har dere forhåndssalg til bedrifter? Dette har vist seg å være en stor sak for mange klubber. Hvis
dere ikke har det i dag, så synes jeg at dere skal vurdere det. Husk tulipanvasene disse er fine å
bruke i bedriftssalget, tanken er å kunne selge en pakke til bedriftene 3 buketter og en
En vase med tre buketter kan fint selges for kr 750.- Mange bedrifter synes det er flott å kunne
støtte på en slik måte. Gjør et forsøk - kanskje det gir noen ekstra salg?
Vi har i år bare to leverandører, logistikken videreføres og forbedres.
Når det gjelder selve bestillingen så bruk helst nettet. Det vil i år som i fjor bli lagt ut en oversikt
over hvor mange tulipaner de enkelte klubbene har bestilt. Dette gjør vi slik at dere også kan se at
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deres bestilling er registrert korrekt. Vær nøye med utfyllingen av bestillingsskjemaet, slik at vi får
registrert korrekte data på kontaktperson og leveringssted. Bestiller klubben tulipaner lokalt? Gi oss
beskjed om dette slik at vi får satt dette inn i listene så det også blir synlig.
Er det noe dere lurer på, så er det bare til å ta kontakt. Min e-postadresse er
hroar.thorsen@lions.no eller MD NAC Bjørn Zarbell på e-post: bjorn.zarbell@lions.no
Jeg ønsker dere alle lykke til med forberedelsene

Fakta om Lions forebyggende arbeid for barn og unge
Helt siden 1983 har Lions hatt arbeid mot rusmisbruk på sin nasjonale plan. Mesteparten av dette arbeidet skjer lokalt, i form av støtte til idrettslag, musikkorps,
rusfrie konserter m.m. Lions Tulipanaksjon gir oss mulighet til denne satsingen.
Aksjonen avholdes den siste lørdagen i april og gir netto over 5 millioner kroner til
Lions Tulipanfond.
Klubben betaler 6 kroner per tulipan inkl moms. Hvis man blir støttet med 100 kroner for
en bukett med 8 tulipaner, sitter klubben igjen med 52 kroner, tilsvarende 6,50 per tulipan.

Støtte til lokale tiltak

Overskuddet fra Lions Tulipanaksjon går til et nasjonalt fond, Lions Tulipanfond.
Overskuddet varierer, men tidligere år har gitt mellom 1,7 og 1,9 millioner kroner. Klubben
kan søke om støtte fra dette fondet til sine prosjekter innenfor forebyggende arbeid.
Klubbens kostnader inntil 30.000 kroner refunderes med 50 prosent. Kostnader over 30.000
kroner refunderes med 25 prosent av den overskytende del. Søknad skal sendes i forkant
av aktivitet, og godkjente søknader utbetales etter mottak av kvitteringer for omsøkte
kostnader. Les mer om hvilke formål din klubb kan søke om støtte til på
www.lions.no/tulipanfond. Utbetalinger fra Lions Tulipanfond skjer hvert halvår.

Støtte til MITT VALG

Lions Tulipanfond støtter forebyggende tiltak, og undervisningsprogrammet MITT VALG
har hatt stor fremgang de siste årene. I fjor ble det innført en øvre grense for tilskudd til
kursavvikling på 75 prosent. De øvrige midlene skal gå til andre klubbprosjekter.

Det er mitt valg

– Opplegget omfatter barnehager, hele grunnskolen (1-10. skoletrinn) og videregående
skole.
– Over 40.000 lærere er kurset siden 1990.
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– Rundt 25.000 barn stifter bekjentskap med opplegget hvert år.
– Opplegget er kostnadsfritt for skolen.
– Det arrangeres over 130 kurs av ulik varighet i året, over hele landet.
– Deltakere er først og fremst lærere, SFO-ansatte, barnehagepersonale og skoleledere.
– 180 frivillige medlemmer i Lions har fått opplæring i salg og markedsføring av MITT
VALG overfor skolene.
– Helsedirektoratet gir økonomisk støtte til evalueringsarbeid, materiellutvikling og
skolering.
– Amerikansk forskning (Casel Institute) har funnet 10 programmer for sosial og emosjonell
læring (SEL) som kan dokumentere økt læringsutbytte med 11 prosent. Programmet Lions
Quest (MITT VALG) er blant disse 10 anbefalte programmene.

Orientering om kurs i MITT VALG
Det er full fart i nytt skoleår! Våre instruktører reiser rundt i hele landet og formidler bruken av vårt
program for godt klassemiljø og holdningsskapende arbeid. MITT VALG har hatt kursdeltakere fra
80 barnehager, 1.300 skoler (1. til 10. trinn) og 20 videregående skoler siden 1990, men mange
flere burde fått ta del i dette. Derfor må vi Lions være flinke til å markedsføre MITT VALG ovenfor
skolene. Opplegget kan også brukes for kursing av skolesjefer, idrettslag, polititjenestemenn, PPTtjenesten, SLT-koordinatorer og andre kommuneansatte. Dersom du føler at du kan for lite om
opplegget, ta kontakt med distriktets NAC.
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Det er viktig å følge opp de skoler og lærere som bruker opplegget, kanskje med oppfriskningskurs. Det er også nødvendig å komme i kontakt med nye skoler. Gå gjerne sammen med
naboklubben, eller lag en soneaktivitet ut av dette. Presentasjonsmateriell som Lionsklubben kan
bruke i sin kommunikasjon med skoleledelse, lærere, foreldre og andre kan fås hos distriktets NAC.
Du finner det også på nettsiden til MV: www.determittvalg.no.

Pris for kurs (beløp i parentes er det som faktureres klubbene):
2 dagers kurs skole
1 dags kurs skole
1 dags kurs skole fordelt på to dager
1 dags kurs barnehage
1 dag kurs barnehage fordelt på to dager
Oppfølgingskurs: (for de som har kurs fra før) ca 3 timer
(+ reise/opphold for instruktør for oppfølgingskurs)

kr 35.000,kr 25.000,kr 30.000,kr 25.000,kr 30.000,kr. 7.000,-

(kr 15.000,-)
(kr 12.000,-)
(kr 15.000,-)
(kr 12.000,-)
(kr 15.000,-)
(kr 5.000,-)

Et avbestillingsgebyr på 5.000,- kroner gjelder ved avbestilling mindre enn 3 uker før kurset skal holdes.
Kurs for begge trinnene i barneskolen (1.-4 og 5.-7. trinn) kjøres oftest i samme kurs, mens kurs for
ungdomsskolen (8.-10. trinn) gjerne kan kjøres alene. Men det er fullt mulig og holde kurs med
deltakere fra 1. til 10. trinn. Barnehagene har eget opplegg. Kurs for videregående skole arrangeres
som eget kurs, og da deltar også elevene.
Tiltak som kan supplere klubbens arbeid for å bedre barnas oppvekstmiljø er: Musikalen ”Jakten på
selvtilliten”, boken ”Leker-Oppmuntrere-Energiskapere”, kurs for foreldre inklusive boken “De
viktige årene – hvordan kan vi hjelpe og støtte våre barn?”, informasjonsmøter om rusproblematikk
og visning av informasjonsfilmen ”Narkohund” laget av LC Stord/Fitjar (www.narkohund.no).

Vennlig hilsen, MITT VALG Ivar Tollefsrud daglig leder, Det er mitt valg
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Bestill tulipaner for Lions Tulipanaksjon 2016
Elektronisk bestillingsskjema:
http://www.lions.no/Medlemssenter/Medlemsnytt/Bestill-tulipaner-for-Lions-Tulipanaksjon-2016

Bestillingsfrist: 01. Januar 2016
Lions Tulipanaksjon arrangeres 30. april 2016. Tidsfristen for bestilling er 01. januar.
Klarer vi å nå vårt store mål på 1 000 000?
Det vil bli samme leveringssted som i fjor. Er du i tvil om hvor dette er, ta kontakt med din
distriktsleder for forebyggende arbeid (NAC):
Distr.

104 A1
104 B2
104 C3
104 D4
104 E6
104 H
104 J

Etternavn

Granås
Nyhaug
Tamlag
Bottegård
Thomsen
Hartmann
Johansen

Fornavn

Telefon

Ingrid
Astrid R.
Ole
Annar
Tommy
55193672
Finn Helge
Solveig S.

91871849
97652013
90294630
97080877
99753785
90540218
97670329

korssjg@online.no
a-resell.nyhaug@oppdal.com
ole.tamlag@gmail.com
annar@bottegard.no
tommy.gthomsen@gmail.com
f-hartma@online.no
solveig.s.johansen@gmail.com

Tulipanene
Tulipanene leveres i kartonger à 200 tulipaner, pakket i 25 bunter à 8 blomster. En kartong koster
1.200,- kroner inkl. moms og frakt.
Husk at det er Lions logo på innpakningen på tulipaner kjøpt sentralt!

Antall kartonger med tulipaner: ________
Klubb: ________________________________________
Sone: _________________________________________
Distrikt: ______________________________________

Kontaktperson
Navn: ________________________________________
E-postadresse: ________________________________
Mobil: ________________________________________
Leveringssted: ________________________________
Bestillingsskjemaet sendes til Lions Norge, Ensjøveien 18, 0661 OSLO. Merk gjerne bestillingen med “Tulipaner”. Du kan også bruke e-post: post@lions.no eller fax: 23 24 46 39.
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