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Klubin nimenmuutoshakemus 

 
 
Lionsklubi voi pyytää nimenmuutosta lähettämällä alla mainitut asiakirjat Eurafrican osastoon 
eurafrican@lionsclubs.org tai faksilla numeroon (630) 706-9382.  
 
Huomaa: Klubin nimenmuutos hyväksytään kun se noudattaa Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
sääntöjä ja hallituksen sääntökokoelman vahvistamia vaatimuksia.  Katso sivua 2.  
 
 
Klubin nimi              
 
 
Klubin numero (kuusinumeroinen)      Piiri:    
 

 
Klubin uusi nimi          _______  
 
 
VAADITTAVAT ASIAKIRJAT  
(HALLITUKSEN SÄÄNTÖKOKOELMA, LUKU V, KAPPALE K. KLUBIN NIMENMUUTOS):  
 
1. Lionsklubin hallituksen laatima kirje jossa se suosittelee klubin nimen muuttamista.  

 
 
2. Kirjallinen mielipide piirikuvernööriltä klubin nimen muuttamisesta. 

 
 

3. Kirje, jonka on allekirjoittanut nimenmuutosta hakevan lionsklubin naapuriklubien virkailijat 
ja jossa ilmoitetaan nimenmuutoksen hyväksymisestä.  

 
 
Haluatteko tilata uuden perustamiskirjan (Charter) hintaan US$25 (lähetyskuluja ei veloiteta). 
Uuden perustamisasiakirjan (Charter) käsittelyaika on 4-6 viikkoa. Yhdysvaltain ja Kanadan 
ulkopuolella toimivat klubit – liitä ilmoituksen mukaan kopio Lions Clubs Internationalille suoritetusta 
maksusta (US$25). 
 
 Kyllä  Ei 
 
 
Olen täyttänyt kaikki yllä mainitut vaatimukset ja pyydän ehdotettua nimenmuutosta: 
 
 
                   

         Pvm   Klubipresidentin allekirjoitus 
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KLUBIN NIMI 
 

Klubin uuden nimen tulee noudattaa Lionsklubien kansainvälisen järjestön sääntöjä ja 
hallituksen sääntökokoelman Lukua X, Kappale 5. Klubin nimi kuten alla on mainittu. 

 
a. Klubin nimen tulee olla sen kaupungin, kunnan tai vastaavan hallintoalueen 

varsinainen nimi, jonka alueella klubi sijaitsee. Termi "kunta" tarkoittaa kaupunkia, 
kylää, osa-aluetta tai jotain muuta valtion nimeämää yksikköä. Jos klubi ei sijaitse 
kaupungin tai kunnan alueella, se tulee nimetä sopivimman ja paikallisesti 
tunnistettavissa olevan virallisen hallintoalueen nimen mukaan, jossa se sijaitsee. 

 
b. Jos samassa kaupungissa/kunnassa on muita klubeja, klubin nimessä tulee olla 

“erottava nimi”, joka selvästi tunnistaa klubin ja erottaa sen muista klubeista, joille 
on yhteistä saman kaupungin/kunnan nimi.  Lisätunniste tulee liittää kunnan nimen 
perään ja se tullaan erottamaan sulkumerkinnöillä järjestön virallisessa 
kansainvälisessä rekisterissä.     

 
c. ”Host Club” (isäntäklubi) -liite klubin nimessä on tarkoitettu kunnianosoitukseksi 

ao. paikkakunnan ensimmäiselle klubille. Siihen ei liity muita etuja eikä oikeuksia. 
 
d. Lionsklubia ei voida nimetä kenenkään elossa olevan henkilön mukaan; 

poikkeuksena lion, joka on palvellut Lions Clubs Internationalin presidenttinä. 
 
e. Mikään klubi ei voi käyttää termiä “international” nimessään. 
 
f. Termi "Leo" voidaan lisätä lionsklubin nimeen erottavana tunnisteena. 
 
g. Jos lionsklubin nimenä tai osana nimeä käytetään yrityksen nimeä, tulee kyseiseltä 

yritykseltä saada kirjallinen suostumus nimen käyttöön klubin nimessä. 
Suostumukseksi kelpaa esim. kirje yrityksen edustajalta, yrityksen virallisella 
kirjepaperilla, ja se tulee hankkia ennen klubin nimen virallistamista.  
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