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KLUBIN PRIORITEETTISTATUS 

Kaikki klubit ovat tärkeitä järjestölle ja paikkakunnille, joita ne palvelevat. Prioriteettistatus antaa piirille 
mahdollisuuden keskittyä sellaisten klubien vahvistamiseen, jotka tarvitsevat lisäapua, jotta ne pystyvät palvelemaan 
vielä tulevaisuudessakin.  

Kun klubi on nimitetty prioriteettiklubiksi, se antaa piirikuvernööritiimille (piirikuvernööri, ensimmäinen ja toinen 
varapiirikuvernööri) mahdollisuuden vierailla klubissa kaksi ylimääräistä kertaa. Vierailut rahoitetaan piirikuvernöörin 
budjetista. Tämä asema ei muuta klubin statusta tai sen oikeuksia ja velvollisuuksia ja sen tarkoituksena on ainoastaan 
tukea klubeja, jotka tarvitsevat hieman ylimääräistä huomiota.   

Prioriteettiklubeja ovat automaattisesti klubit, jotka on perustettu viimeisen 24 kuukauden aikana, status quo -tilassa 
olevat klubit ja klubit, jotka on lakkautettu viimeisten 12 kuukauden aikana ja jotka ehkä voidaan uudeelleenaktivoida.  

Piirikuvernööri voi pyytää prioriteettiasemaa viidelle klubille. Kun piirikuvernööri haluaa prioriteettiaseman klubeille, 
joita ei ole vastikään perustettu, ne eivät ole status quossa tai erotettu taloudellisten syiden vuoksi kuten yllä on 
mainittu, piirikuvernöörin tulee selittää miksi ylimääräinen tuki on tarpeen, antaa suunnitelma tarvituista tukitoimista 
ja nimittää klubille opaslion. Klubin, piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin tulee hyväksyä hakemus 
hakea prioriteettiasemaa klubille ja hakemus tulee lähettää Piiri- ja klubihallinnon jaostoon. Nämä klubit jatkavat 
niiden jäsenmaksujen maksamista ja täyttävät niiden velvollisuudet tai ne voidaan asettaa taloudelliseen erottamiseen 
ja lakkautetaan. Jos selvää edistymistä ei tapahdu kuuden kuukauden kuluessa, nämä klubit voivat menettää niiden 
prioriteettiaseman. Klubin katsotaan menestyneen, jos se on saavuttanut klubin asettamat tavoitteet, jotka se asetti 
kun prioriteettiasema myönnettiin sille. Muille klubeille voidaan tämän jälkeen myöntää prioriteettiasema Piiri- ja 
klubihallinnon toimikunnan suostumuksella.   

Prioriteettiklubi on aktiivinen klubi, jolla on kaikkia lionsklubin oikeudet ja velvollisuudet ja sen tulee:  

a. Hyväksyä opaslionin nimittäminen klubille kahdeksi vuodeksi ja tehdä läheistä yhteistyötä piirin johdon 
kanssa klubin uudelleenrakentamiseksi. Sekä klubin että DG-tiimin tulee hyväksyä opaslion.  

b. Järjestää kokouksia, joissa keskustellaan klubin hallinnon parantamisesta, kehitetään johtajia ja lisätään 
jäsenmäärää.  

c. Raportoida edistymisestä hyvän aseman saavuttamisessa piirin johdolle ja päämajaan Klubi- ja piirihallinnon 
jaostolle.  

d. Järjestää palveluaktiviteetteja ja varainkeruuta. 

e. Osallistua piirin, moninkertaispiirin ja kansainvälisiin tapahtumiin ja seminaareihin, mukaan lukien äänestää ja 
kannattaa tai nimittää ehdokas piirin, moninkertaispiirin ja kansainväliseen virkaan, sponsoroida lionsklubia 
tai perustaa leoklubi. 

f. Lähettää kuukausittaiset jäsenilmoitukset ja muut lomakkeet. 

Nämä klubit jatkavat niiden jäsenmaksujen maksamista ja täyttävät niiden velvollisuudet tai ne voidaan erottaa 
väliaikaisesti taloudellisista syistä ja lakkauttaa. Klubin katsotaan menestyneen, jos se on saavuttanut klubin asettamat 
tavoitteet, jotka se asetti kun prioriteettiasema myönnettiin sille.   

Lisätietoja saa Eurafrican osastosta osoitteessa Eurafrican@lionsclubs.org, puhelimitse numerossa 630-468-6929 tai 
faksilla numerossa 630-706-9306.  
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Prioriteettistatuksen hakemus 

Pvm:             Piiri:       

Klubin nimi:         Klubin numero:       

 

Mitkä tavoitteet tulee saavuttaa Prioriteettistatuksen aikana? 

              

              

              

              

Miten piiri aikoo auttaa klubia saavuttamaan nämä tavoitteet? 

              

              

              

              

Opaslionit 

Seuraavat lionit on nimitetty klubin opaslioneiksi seuraavien kahden vuoden ajaksi. Tehtävään voidaan nimittää 
korkeintaan kaksi. 

Opaslionin nimi:         Jäsennumero:      

Opaslionin lionsklubin nimi:           
  

Opaslionin nimi:          Jäsennumero:      

Opaslionin lionsklubin nimi:           
  

Hyväksynnät 

Seuraavat henkilöt tukevat suunnitelmaa ja nimitettyä opaslionia (nimitettyjä opaslioneita): 

Klubipresidentti:               

Piirikuvernööri:              

Ensimmäinen varapiirikuvernööri:            

Palauta lomake osoitteeseen: eurafrican@lionsclubs.org 

Eurafrican Department 
Lions Clubs International  Faksi:  630-706-9306 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 
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