
                                                                                                                             
 

BERT MASON UNGA AMBASSADÖRERS TÄVLING 
Procedurregler (svensk version) 

 
 
Förord 
 
Det finns två syften med Unga Ambassadörers tävling: 

• Upptäcka, uppmuntra och stödja unga människor som aktivt är involverade i 
välfärdssamhället 

• Stärka bilden av Lions och försöka öka våra egna tjänster  
 
En tävling mellan europeiska finalister kommer att hållas på det årliga Europa 
Forumet för att upptäcka dessa unga människor.  Vinnande finalisterna kommer att 
belönas med pris.   
 
Unga Ambassadörers Tävling har sin egna logo som visar tävlingens europeiska 
status.  Denna logo kommer att användas för europeiska finalen och av 
medlemmarna i Forumet för att främja denna tävling. 
 
A. Finalister: 

 
1. För att kunna ta del av tävlingen måste finalisterna vara minst 15 år och högst 

18 år den 30 juni året då Europa Forumet äger rum.  
2. Varje medlem i Europa Forumet får nominera en (och endast en) deltagare till 

tävlingen. 
3. Forumets medlemmar är länder eller stater som är fastställda i Artikel III - 

Procedurregler för Europa Forumet. 
4. Finalisterna måste fylla i ansökningsblanketten och registreras hos Europeiska 

kommitténs ordförande i slutet av juni året då tävlingen äger rum.     
5. Medlemmarna står för kostnaden som finalisterna måste betala för att kunna 

delta i tävlingen. 
  
B. Tävling: 
  

1. Intervjun: Varje finalist kommer att intervjuas av tre domare. De får visa 
fotografier och illustrationer av deras arbete men Powerpoint-presentationer 
får ej användas.  De får även använda sig av tolk om de så önskar. 
Presentationen och intervjun bör högst ta 20 minuter. 

2. Domare: Tävlingen bedöms av tre ”icke-Lions”, män och kvinnor från 
tjänstesektorn, utbildningssektorn och industrisektorn. En av domarna bör 
utses till huvuddomare. 

3. Bedömning: poängen kommer att utdelas enligt följande: 
Allmännyttig verksamhet ger 50% av poängen 
Personlighet och ledarskapsförmåga ger 15% av poängen 
Beskrivningen hur stipendiet ska användas ger 15% av poängen 
Förmågan att berätta om sina aktiviteter inom sevicesektorn ger 20% av 
poängen (tolk får gärna användas om så önskas). 
En poängtabell fylls i för varje finalist och från tabellen kommer vinnaren att 
utses. 

 
  



Följande priser kommer att delas ut och man måste spendera prispengarna på sitt 
projekt: 
 
          1 plats :  3500 EUR   
          2 plats :  1000 EUR   
          3 plats :  500 EUR   
 
C. Värdlandets ansvar: 

1. Utse en kontaktperson från värdkommittén som fungerar som en länk mellan 
Europeiska kommittén för Unga Ambassadörer och Planeringskommittén.  
Tack vare detta kan tävlingen genomföras smidigt och effektivt beträffande 
följande: 

a. Arrangera själva tävlingen. 
b. Leta efter tre domare för tävlingen.  En av domarna bör ha erfarenhet i 

att döma i Europa Forumet och bör nomineras av Europeiska 
kommittén för Unga Ambassadörer.  Naturligtvis kan kostnaderna 
hållas nere ifall två av domarna är lokala.  Värdkommittén är ansvarig 
för att boka och betala boendet och resekostnaderna. 

c. Kandidaternas aktiviteter under Forumet. 
d. Kontaktpersonen bör kunna kommunicera på engelska. 

2. Tillhandahålla passerkort för Forumet för domarna, finalisterna och upp till två 
anhängare (som inte är Lions/Leos) av varje deltagare. Lions och Leos som 
önskar att stödja kandidaterna kan betala den normala inträdesavgiften för 
Forumet. 

3. Tillhandahålla lokaler för domarna där de kan genomföra sina intervjuer och 
diskutera finalisternas resultat, inklusive rum där finalisterna och deras 
anhängare kan sitta och vänta.  

4. Göra det möjligt för finalisterna att göra sina presentationer till publiken och 
deltagarna av Forumet.  Vanligtvis äger det rum direkt efter att domarna har 
bedömt finalisterna.   

5. Reservera tid under Avslutningsceremonin av Europa Forumet där vinnaren 
ska kunna göra en kort presentation för det Europeiska Rådet.  En trofé och 
en replika kommer att ges över till vinnaren och intyg och prispengar kommer 
att ges över till vinnarna av första, andra och tredje plats.  Prispengarna 
kommer att överföras via banken.  Alla europeiska finalister kommer att få ett 
intyg som visar att de deltagit i tävlingen.  

6. Replikan ska märkas med följande text: “Europa Forum Birmingham Young 
Ambassador European Winner 2014” och Lions logo. 

7. Alla kostnader som krävs för att utföra alla ovanstående uppgifter och 
prispengarna på 5000 euro. Värdlandet kan leta efter sponsorer för att kunna 
tillhandahålla medel för att täcka dessa utgifter. 

  
D. Europeiska kommittén: 
 

1. Kommittén består av en representant från två framtida Forum, årets Forum och 
värdmedlemmar från Forumen som ägt rum de senaste åren samt en 
representant från Belgien, Brittiska öarna och Irland samt Tyskland.  De tre 
sistnämnda länderna grundande tävlingen. 

2. Man väljer en ordförande för kommittén som leder kommittén under de 
nästkommande tre åren och som kan väljas om för ytterligare tre år och kan 
sammanlagt vara ordförande i sex år. 

  



F. Europeiska Unga Ambassadörers ordförandes ansvar: 
 

1. Komma i kontakt med Forumets värdkommitté. 
2. Ta reda på vem som är kontaktperson! 
3. Boende för kandidaterna.  Kommittén enades om att värdkommittén ska 

försöka hitta boende hos lokala Lions eller Leos för att hålla kostnaderna nere. 
4. Se till att finalisterna tar del av middagen på fredag kväll. 
5. Skicka information om workshops, möten och presentationer till 

värdkommittén. 
6. Närvara vid Europa Forumet.  Arrangera en workshop och led mötet mellan 

europeiska kommittén och finalisternas presentationer för Lions.  Se till att 
minuterna för mötet utarbetas och offentliggörs.  Se till att alla Lions som 
besöker Unga Ambassadörers evenemanget fyller i närvarolistan och ger sin 
kontaktinformation, e-postadress är särskilt viktigt. 

7. Skicka e-postmeddelanden efter Europa Forumet till alla deltagare och tacka 
de för att de deltagit samt bifoga nästa års ansökningsblankett med riktlinjer 
för nästa års tävling.   

8. Skicka Lions regelbundet e-postmeddelanden mellan olika Forum för att hålla 
deras tävlingsintresse vid liv. 

9. Se till att ansökningsblanketten och riktlinjerna för Unga Ambassadörers 
tävling finns tillgängliga på Europa Forumets webbsida.   

10. Ta emot ansökningsblanketter från Forum medlemmar som sponsorerar 
finalisterna ca en månad innan Forumet; skicka blanketterna till domarna 
tillsammans med en beskrivning av domarnas respektive roller och 
ansvarsområden och instruktioner om var man ska närvara för att delta i 
tävlingen och blad som beskriver hur poängen kommer att delas ut.  Välja vem 
av domarna som ska vara ordförande. 

11. Arrangera att trofén återlämnas till Forumet innan nästa års vinnare utses.  
Värdkommittén ansvarar för replika trofén som vinnaren ska ta emot. 
 

F. Europeiska kommitténs medlemmars ansvar 
 

1. Medlemmarna bör närvara på kommitténs möten. 
2. Om en medlem ej kan närvara ska de utse en lämplig ersättare. 
3. Mötena hålls på engelska och alla medlemmarna i kommittén bör ha goda 

kunskaper i språket för att undvika missuppfattningar.  


