
LIITÄNNÄISKLUBIHAKEMUS/
VIRKAILIJOIDEN PÄIVITYS

� Uusi liitännäisklubi � Nykyisen liitännäisklubin virkailijan päivitys 
(Lähetä Liitännäisjäsenilmoituksen (CB-2) mukana)

Päivämäärä: _______________________________________________  Piiri: __________________________________________

Pääklubin nimi:______________________________________________  Pääklubin numero: ____________________________

Liitännäisklubin nimi: ________________________________________________________________________________________

Kun perustetaan uusi liitännäisklubi, sen nimen tulee sisältää liitännäisklubin sijainti, jonka jälkeen tulee sana “liitännäis.” Liitännäisklubin ei tulisi
käyttää tuotemerkittyä nimeä ja sen tulee noudattaa Lions Clubs Internationalin ohjeita.

Liitännäisklubin yhteyshenkilö
Nimi: ______________________________________________________________________________________________________

Osoite: ____________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka: ________________________________________________________ Osavaltio: ______________

Postinumero: _____________________    Maa: __________________________________________________________________

Sähköposti: ______________________________________________________ Puhelin:________________________________________

Liitännäisklubin presidentti 
Nimi: ______________________________________________________________________________________________________

Osoite: ____________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka: ________________________________________________________ Osavaltio: ______________

Postinumero: _____________________    Maa: __________________________________________________________________

Sähköposti: ______________________________________________________ Puhelin:________________________________________

Liitännäisklubin presidentti
Nimi: ______________________________________________________________________________________________________

Osoite: ____________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka: ________________________________________________________ Osavaltio: ______________

Postinumero: _____________________    Maa: __________________________________________________________________

Sähköposti: ______________________________________________________ Puhelin:________________________________________

Liitännäisklubin rahastonhoitaja
Nimi: ______________________________________________________________________________________________________

Osoite: ____________________________________________________________________________________________________

Postinumero ja -toimipaikka: ________________________________________________________ Osavaltio: ______________

Postinumero: _____________________    Maa: __________________________________________________________________

Sähköposti: ______________________________________________________ Puhelin:________________________________________

Tätä liitännäisklubia tarvitaan paikkakunnan palvelemiseen, sillä on suhteellisen hyvät onnistumisen mahdollisuudet ja se on
suunnitellut aktiviteetteja paikkakunnalla. Nykyiselle piirikuvernöörille on kerrottu liitännäisklubin perustamisesta ja siitä, onko
paikkakunnalla klubia (klubeja), jonka kanssa liitännäisklubi voi toimia. Sellaisessa tapauksessa että klubi (klubit) on löydetty, sen
hallituksen jäseniltä on pyydetty kirjallinen suostumus (liitteenä) tämän liitännäisklubin perustamiseksi ja lionpalvelun laajentamiseksi.

___________________________________________________________          __________________________________
Pääklubin presidentin allekirjoitus                                                        Pvm

CB-1  9/11  FI



PÄÄKLUBIN NIMI
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN SÄÄNNÖT.

Alkaen 1. heinäkuuta, 2010: Klubit voivat muodostaa liitännäisosastoja lionismin laajentamiseksi alueille, joissa olosuhteet
eivät tue klubin perustamista. Liitännäisklubi kokoontuu toimikuntana liitännäisklubin presidentin, sihteerin ja rahastonhoi-
tajan kanssa, palvellen paikallisesti valittuina virkailijoina. Nämä kolme henkilöä liitännäisklubin yhteyshenkilön kanssa
muodostavat liitännäisklubin työvaliokunnan. Liitännäisklubissa hoidettavat virat eivät oikeuta tarvittaviin pätevyysvaati-
muksiin, joita vaaditaan piirin viran hoitamiseen. 

1. Lisäksi vaaditaan vähintään viisi liitännäisklubin jäsentä, jotta voidaan perustaa liitännäisklubi.

2. Liitännäisklubin jäsenten tulisi pitää kokous vähintään kaksi kertaa kuukaudessa. 

3. Liitännäisklubin jäsenet äänestävät liitännäisklubin aktiviteeteista ja he ovat pääklubin äänivaltaisia jäseniä, kun
he osallistuvat. 

4. Liitännäisklubi valitsee joukostaan presidentin joka palvelee pääklubin hallituksen jäsenenä, ja jota rohkaistaan
osallistumaan pääklubin klubi- ja hallituksen kokouksiin raportoidakseen liitännäisklubin toiminnasta, aktiviteeteista
sekä kuukausittain ilmoittamaan liitännäisen taloudellisen tilanteen, sekä edistämään avointa viestintää pääklubin ja
liitännäisklubin välillä. Liitännäisklubin jäseniä rohkaistaan osallistumaan pääklubin sääntömääräisiin klubikokouk-
siin. Pääklubin tulee määrätä pääklubista jäsen seuraamaan liitännäisklubin edistystä ja avustamaan liitännäisklubia
tarpeen vaatiessa. Tämä henkilö toimii liitännäisklubin neljäntenä virkailijana.

5. Pääklubi kerää ja maksaa maksut. Jäseniä lisätään, poistetaan ja rekisteröidään pääklubin kuukauden jäsenraportissa. 

6. Liitännäisklubien tulee sijaita saman piirin alueella (yksittäis- tai osa-) kuin pääklubi. 

7. Liitännäisklubeja voidaan perustaa paikkakunnille, joilla ei nyt ole lionsklubia. Alueilla, joilla on jo toimiva lionsklubi,
tulee pyytää kirjallinen lupa klubilta liitännäisklubin perustamiseksi. Paikkakunta määritellään alueena, jolla väestö
toimii yhdessä samalla fyysisellä alueella. 

8. Pääklubin tulee ilmoittaa piirikuvernöörille ehdotetun liitännäisklubin perustamisesta. 

9. Liitännäisklubi voidaan lakkauttaa pääklubin päätöksellä. Liitännäisklubin jäsenet jatkavat pääklubin aktiivisina jäse-
ninä. Lions Clubs Internationalin tulee myös saada kirjallinen ilmoitus pääklubilta, kun liitännäisklubi lakkautetaan. 

10. Protesti liitännäisklubia vastaan 

a) Olemassa olevan klubin taholta: Protesti pääklubin muodostamaa liitännäisklubia vastaan voidaan esittää 
samojen sääntöjen ja toimenpiteiden mukaan kuin uuden lionsklubin perustamista vastaan.  

b) Piirikuvernöörin taholta: Piirikuvernööri voi vaatia, että kansainvälinen hallitus tutkii liitännäisklubin kehitystä. 

11. Kun liitännäisklubista tulee uusi perustettu lionsklubi, liitännäisklubin jäsenet tulee poistaa pääklubin listoilta
täyttämällä Liitännäisklubin muutoslomake, jossa on pääklubin sihteerin ja piirikuvernöörin allekirjoitukset. 

Liitännäisklubin tulee myös noudattaa pääklubin sääntöjä ja ohjesääntöä.
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Uudet liitännäisklubit, lähettäkää täytetty lomake osoitteella:
Membership and New Club Operations Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 USA
Faksi: 630.571.1691 
Sähköposti: memberops@lionsclubs.org

Olemassa olevat liitännäisklubit, lähettäkää täytetty 
lomake osoitteella:
Club and Officer Record Administration Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523 USA
Faksi: 630.571.1687
Sähköposti: stats@lionsclubs.org 
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