
   Endast för LCI 

 

Ansökan om ständigt medlemskap  
 

Batch  ____________ 
Staff initials _______ 
Club                  ☐  
District Office ☐ 
India Office     ☐ 

 

  (Vänligen fyll i alla fält nedan)   
Lionklubbens namn     

Klubbnummer/distrikt     

Medlemmens namn 
(så som det ska anges på 

certifikatet) 

(förnamn)     

(mellannamn)     

(efternamn)     

Medlemsnummer     

Medlemmens födelsedatum     

Blev medlem i Lions år    

Antal aktiva medlemsår    

Tidigare medlemskap i en annan klubb? 
Namn på klubben eller klubbarna    

 

Medlemmen är allvarligt sjuk  ☐ Ja   
 

Andra kommentarer: 
 

 
 
 
 

     
Betalningsinformation 
(välj ett alternativ) 

☐ Bifogad check om USD 650 ☐ Förbetalning om USD 650 via MyLCI 
☐ Annan betalning (beskriv):  

 
Jag införstådd med de nedanstående kraven för ständigt medlemskap när jag skickar in informationen ovan.  

• En medlem i klubben som varit aktiv medlem under minst 20 år;  
• Eller en medlem som varit aktiv medlem i minst 15 år och har fyllt 70 år;  
• Eller en medlem som är allvarligt sjuk  
• och har gjort betydande insatser för klubben, orten eller Lions Clubs International kan beviljas ständigt medlemskap 

i klubben efter  
(1) en rekommendation från hans/hennes klubb  
(2) en inbetalning av USD 650 eller motsvarande belopp i lokal valuta till Lions Clubs International genom 
klubben i stället för framtida internationella avgifter. 
 

 
OBSERVERA: LEVERANSTIDEN FÖR CERTIFIKATET OCH MEDLEMSKORTET FÖR STÄNDIG MEDLEM ÄR 8 VECKOR. 

 

Klubbtjänstemannens namn  

Klubbtjänstemannens e-postadress  

Klubbtjänstemannens namnteckning  Datum: 

Undertecknades titel ☐ Klubbpresident ☐ Klubbsekreterare 
 

Förbetalning av ständigt medlemskap kan göras via MyLCI, från sidan Kontoutdrag/avgifter. Betalning kan även göras via check 

eller via er ordinarie betalningsmetod.  Betalningen måste vara mottagen innan ansökan om ständigt medlemskap kan godkännas. 

Skicka den komplett ifyllda ansökan till: 

Lions Clubs International, Member Service Center, 300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 

 MemberServiceCenter@lionsclubs.org · Telefon - 630-203-3830 · Fax 630-571-1687 

LM215.SW 
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