
2020-21 Piirin tavoitteet

Piiri:

VAALIPIIRI: Eurooppa

107 H

Jäsenkehitys

Tavoitelausunto
Toimivuoden 2020-2021 loppuun mennessä piirissäni on saavutettu positiivinen jäsenkasvu (saavutetaan tai 
ylitetään viime vuoden jäsenmäärä).
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NETTOKASVUN TAVOITE

Toimivuoden uudet jäsenet + Toimivuoden perustajäsenet - Toimivuonna eronneet jäsenet = 
Nettojäsenkasvu
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Toimintasuunnitelma

SMART_Goal_GMT 107 -H.pdf
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LCIF: Kampanja 100

Tavoitelausunto
Toimivuoden 2020-2021 loppuun mennessä piirini tukee LCIF:ää sen pyrkimyksessä saavuttaa Kampanja 100 
-aloitteen tavoite kerätä US$300 miljoonaa dollaria.

Toimintasuunnitelma

Tuen piirini varainkeruutavoitteita ja toimin tiiviissä yhteistyössä piirin LCIF-koordinaattorin kanssa varmistaakseni, että 
alueemme saavuttaa nämä tavoitteet ja hankin lisätietoja mahdollisista palkinnoista, joita alueemme voi saada LCIF:n 
ja Kampanja 100 -aloitteen poikkeuksellisesta tukemisesta.

Johdan esimerkin kautta pyytämällä klubiani asettamaan tavoitteen Kampanja 100 -aloitteen ja LCIF:n tukemiseksi; 
kerron LCIF:stä ja Kampanja 100 -aloitteesta esitelmissäni ja kommenteissani piirissäni; lahjoitan henkilökohtaisesti tai 
varmistan että klubini osallistuu; ja kutsun piirini LCIF-koordinaattorin ja/tai klubin LCIF-koordinaattorin pitämään 
säännöllisiä esitelmiä klubissani.

Piirihallitus antaa piirin LCIF-koordinaattorille aikaa kertoa uusimmat uutiset jokaisessa hallituksen kokouksessa ja 
varmistamme, että piirin vuosikokouksessa annetaan aikaa Kampanja 100 -aloitteelle ja LCIF:n liittyvälle 
esitelmälle/seminaarille sekä tilaa LCIF-esittelypisteelle. Järjestän myös säännöllisiä kokouksia tai puheluja piirin 
koordinaattorin kanssa hallituksen kokousten lisäksi, jotta saan viimeisimmät tiedot.

Teen yhteistyötä piirin koordinaattorin kanssa, jotta tunnen alueellani käytettävissä olevat LCIF-apurahamahdollisuudet, 
erityisesti Apurahat tukemaan piirin ja klubin työtä paikkakunnilla ja kannustan piiriä kehittämään hankkeita, joita 
LCIF-apuraha mahdollisesti tukee.

Hallitukseni varmistaa, että merkittävät lahjoitukset, kuten johtavat ja suurlahjoitukset, malliklubit ja 100/100-klubit 
saavat tunnustusta piirin alueella järjestettävissä julkisissa tilaisuuksissa.
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