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Klubien yhdistämislomake 
Piiri   

 
Lomake tulee lähettää osoitteella Lions Clubs International, Eurafrican Department, 300 W. 22nd Street, 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA, or e-mailed to tai sähköpostitse 
osoitteeseen eurafrican@lionsclubs.org. Merkitse lomakkeelle kaikki tarvittavat tiedot ja liitä mukaan 
pakolliset asiakirjat.  
 
Lionsklubin (klubien) nimi, jotka lakkautetaan ja klubinnumero (numerot):     

               

Jäljelle jäävän lionsklubin nimi ja numero:          

               

Muutetaanko klubin nimi:  Kyllä   Ei   Klubin nimi        
Huomaa: Klubin nimen tulee noudattaa Lions Clubs Internationalin sääntöjä, jotta nimi voidaan 
hyväksyä. 
 
Haluatteko uuden perustamiskirjan:  Kyllä   Ei   USA:n/Kanadan ulkopuolella toimivat klubit – liittäkää 
lomakkeen mukaan maksukuitti uudesta perustamiskirjasta (US$25). Maksun saajana on Lions Clubs International.  

 
Yhteenliittymisen jälkeen jäljelle jäävän klubin tulee lähettää seuraavat asiakirjat: 
 
   1)  Kopio klubien hyväksymästä yhteenliittymispäätöksestä. 
 
   2)  Kopio piirihallituksen pöytäkirjasta jossa näkyy hallituksen hyväksyntä yhteenliittymisestä. 
 
   3) Kopio jäljelle jäävän klubin kuukauden jäsenilmoituksesta, jossa on tiedot kaikista klubin 

(klubien) jäsenistä, jotka eroavat klubista siirtojäseninä. 
 
   4) Onko kaikki velat järjestölle, moninkertaispiirille ja piirille tai osapiirille  

maksettu? 
 
   5) Onko lakkautettavan klubin (klubien) perustamisasiakirja annettu piirikuvernöörille, jotta hän voi 

palauttaa sen päämajaan? 
 
   6) Haluatteko todistuksen yhteenliittymisestä (US$25)?  Kyllä   Ei  

USA:n/Kanadan ulkopuolella toimivat klubit – liittäkää lomakkeen mukaan maksukuitti uudesta 
perustamiskirjasta (US$25). Maksun saajana on Lions Clubs International. 

 
JÄLJELLE JÄÄVÄN KLUBIN VIRKAILIJOIDEN ALLEKIRJOITUKSET 

 
               
Pvm        Klubipresidentti      Jäsennumero 
 
               
Pvm        Klubisihteeri      Jäsennumero 
 
               
Pvm        Piirikuvernööri      Jäsennumero 
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KAHDEN TAI USEAMMAN LIONSKLUBIN YHDISTYMINEN 
 
Kahden tai useamman lionsklubin yhdistymisessä on meneteltävä seuraavalla tavalla: 
 
1. Yhteenliittymistä harkitsevien klubien on pidettävä kokous jossa päätetään seuraavista asioista: 
 

a. Kumpi klubeista lakkautetaan. 
 

b. Muutetaanko jäljelle jäävän klubin nimeä ja mikä valitaan nimeksi. Piirihallituksen sekä 
kansainvälisen päämajan Piiri- ja klubihallinnon jaoston on hyväksyttävä klubin nimi. 

 
c. Suorittavatko jäljelle jäävän klubin virkailijat ja toimikunnat virkakautensa loppuun vai 

valitaanko klubille uudet virkailijat yhteenliittymisen hyväksynnän myötä. Jos suoritetaan vaalit, 
päätetään paikasta, päivästä ja ajasta sekä lähetetään tulokset piirikuvernöörille ja 
kansainväliseen toimistoon. 

 
d. Hyväksytään päätös jäljelle jäävän klubin kokouspaikasta ja -ajasta sekä hallituksen jäsenistä, 

kun yhteenliittyminen on suoritettu loppuun. Hyväksytään päätös perustamiskirjan (charter) 
päivämäärän jatkamisesta yhdelle klubeista. 

 
2. Yhteenliittymistä harkitsevan klubin jäsenistön on hyväksyttävä yhteenliittymispäätös. 
 
3. Klubin (klubien), joka suostuu (jotka suostuvat) lakkauttamiseen, tulee myös suorittaa loppuun 

seuraavat lisävaiheet ennen yhteenliittymistä: 
 

a. Maksaa kaikki maksamattomat velat. 
 

b. Siirtää kaikki hallinto- ja aktiviteettitileillä olevat varat jäljellä olevan klubin ylläpitämille tileille. 
 

c. Luovuttaa kaikki klubin omaisuus asiaankuuluvalla tavalla. 
 

d. Toimittaa kansainväliseen päämajaan lopullinen kuukauden jäsenilmoitus jossa on merkittynä 
jäljelle jäävään klubiin siirtyvät jäsenet. 

 
e. Luovuttaa sen perustamiskirja (charter) piirikuvernöörille. 

 
4. Jäljelle jäävän klubin on lähetettävä seuraavat asiakirjat ja materiaalit kansainvälisen toimiston 

piiri- ja klubihallintojaostoon. 
 

a. Kopio klubien hyväksymästä yhteenliittymispäätöksestä. 
 

b. Kopio piirihallituksen pöytäkirjasta jossa näkyy hallituksen hyväksyntä yhteenliittymisestä. 
 

c. Kuukausittainen jäsenilmoitus johon on merkitty lakkautetusta klubista yhdistymisen myötä 
klubiin siirtyneet jäsenet. 

 
d. Klubien yhdistymisilmoituslomake. 

 
5. Yhteenliittynyt klubi voi pyytää päämajasta yhdistymistodistuksen. 
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