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Direktiv för klubbens ungdomsutbytare 

 

 

Vårt distrikt 107-A har redan i åratal varit det aktivaste distriktet inom ung-
domsutbytet. Jag hoppas att denna tradition fortsätter och att så många 
klubbar som möjligt tar ungdomsutbytet för perioden 2014-2015 som en ak-
tivitet. Ungdomsutbytet innebär inte nödvändigtvis stora kostnader för klub-
ben, utan varje klubb besluter om antalet ungdomar som skickas iväg och 
med vilken summa klubben deltar i resekostnaderna.  
 

 
DIREKTIV SOM OVILLKORLIGEN SKALL FÖLJAS 
 

1. Använd bara den förhandsifyllda nyaste blanketten, som finns på det 
egna distriktets sidor el skickats av mig. Blanketten ändras årligen, 
och den gamla blanketten får inte användas. 
 

2. Blanketten ifylls på dator med programmet Excel och skickas till mig 
via epost som Excel-fil utan underskrift. 
 

3. Granska noggrant blanketten, som den sökande fyllt i. 

• Samtala med den sökande om de länder han/hon antecknat på 
blanketten, och om urvalsmotiv och begränsningar. 
 

• Ett bra tips för att få en plats kan vara anteckna t ex som 3. landsal-
ternativ  ”Any country in Europe”. 
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• Försäkra dig om resekostnaderna till destinationen och kom över-
ens om ansvarsfördelningen med den utresandes familj. 
 

• Telefonnumren ska ovillkorligen skrivas i internationell form med 
användande av landskoden (t ex +358 41 4588 442). 
 

• Ungdomens epost skall ha ett format, som tydligt visar förnamn och 
efternamn (t ex fornamn.efternamn@gmail.com). Om så inte är fal-
let skall den sökande skaffa en sådan. Det underlättar ungdomsut-
bytarens arbete och väcker förtroende i internationell kommunikat-
ion. 
 

• Den sökande skall läsa sin epost regelbundet (närmast dagligen). 
 

4. Begär av den sökande genast åtminstone 

• ett ansiktsfoto (digi) 
 

• ett foto av familjen (digi) 
 

• ett presentationsbrev för värdfamiljen ”Dear Host Family” (som text-
fil, helst Word) 

 
• passkopia (bildsidan skannad) 

 
• europeiska sjukvårdskortet (EHIC, Kela) 

 
Jag ber er fästa uppmärksamhet vid bildernas storlek och kvalitet! 

 
 

5. Familjen använder punkterna I – IV. Tillfoga dina egna uppgifter i 
punkt V ”Responsible Lions club data” (Här antecknas uppgifter om 
ungdomsutbytaren, inte om presidenten) 

 
6. Lämna punkt VII tom ”Authorised YCE Chairperson responsible for 

this form” 
 

7. Sänd Excel-ansökningsblanketten med bilagor (punkt 4) till distriktets 
ungdomsutbytare före slutet av NOVEMBER  på adressen: 
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8. Vänta på svar och då blanketten är granskad och ok SPARA OCH 
PRINTA DEN NYASTE BLANKETTEN OCH RADERA ÖVRIGA 
VERSIONER PÅ DATORN. Bristfälliga blanketter förlänger behand-
lingen av ansökan och förorsakar extra arbete för alla parter. 
 

9. Ta därefter underskrifterna på den ovan nämnda, granskade utskrif-
ten. Skicka sidan med underskrifter som vanlig post senast 23.12 till 
distriktets ungdomsutbytare på adressen:  
 Heini Brushane, Hehtokatu 6 A 2, 20540 Turku 
 

10. Se till att klubben inom DECEMBER betalar den sk tillbehörsavgiften 
60 €/ungdom. För den anskaffas ryggsäck, T-shirt, pinser och andra 
prylar. Om avgiften inte är betald går ansökan inte vidare! 

 
• Avgiften betalas till Finlands Lionsförbunds ungdomsutbyteskonto 

FI26 8000 1700 4392 02 
 

• I meddelandefältet antecknas 
1. YCE avgift 107-A 
2. Ungdomens namn 
3. Klubbens namn 
Exempel:YCE avgift  107-A, Maija Mallinen, LC Aura/Sisu  
 
 
 

Jag står till tjänst och ger gärna tilläggsinfo beträffande alla frågor rörande 
undomsutbytet. Ta frimodigt kontakt! 

 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Heini Brushane 
Hehtokatu 6 A 2 
20540 Turku 
Puh. +358 41 4588 442 
heini.brushane@lions.fi 


