
 

 

Januari 2018 
 
 
Till: Alla distriktsguvernörer 
 
Ärende: Kvalifikationer och information för sökande till internationella poster 
 
 
Avseende krav för kandidat till internationella poster ber vi att få informera om att den 
internationella arbetsordningen föreskriver: 
 
Internationell arbetsordning, Artikel II, Moment 2 (a) 
 
Moment 2. BEHÖRIGHETSKRAV FÖR TREDJE VICE PRESIDENT. 
 

(a) En kandidat till posten internationell tredje vice president måste: 
 

(1) Vara en aktiv medlem som har fullgjort sina skyldigheter i en lionklubb som har 
fullgjort sina skyldigheter. 

(2) Har fullgjort eller håller på att fullgöra sin ämbetsperiod, genom val eller utnämning, 
som internationell direktor. 

(3) Säkerställa årsmötets godkännande i hans/hennes distrikt (enkel-, del- och multipel-), 
FÖRUTSATT att årsmötet i ett enkel- eller deldistrikt skall kunna godkänna en 
kandidatur endast om enkel- eller deldistriktet uppfyller distriktets minimikrav enligt 
artikel VIII, moment 2 i de internationella stadgarna när ett sådant godkännande ges. 

(4) Säkerställa intyg av godkännande från hans/hennes distrikt (enkel-, del- och multipel-
) enligt dessa stadgar eller denna arbetsordning.  En sådan åtgärd skall vara liktydig 
med intyg om godkännande för alla högre poster i organisationen om nämnd 
kandidat har valts till tredje vice president. 

 
Internationell arbetsordning, Artikel II, Moment 3 
 
Moment 3. BEHÖRIGHETSKRAV FÖR INTERNATIONELL DIREKTOR. En kandidat till 
posten internationell direktor skall: 
 

(a) Vara en aktiv medlem som har fullgjort sina skyldigheter i en lionklubb som har fullgjort 
sina skyldigheter. 

(b) (1) Ha slutfört eller hålla på att slutföra en full ämbetsperiod eller större delen därav 
som distriktsguvernör för ett helt distrikt i den här organisationen, eller 



 

 

(2) Ha slutfört en hel ämbetsperiod eller största delen därav som distriktsguvernör 
eller tillfällig distriktsguvernör för ett tillfälligt distrikt som (1) under denna period 
eller senare har uppnått tjugo (20) klubbar som har fullgjort sina skyldigheter eller 
status som giltigt distrikt eller (2) ha varit ett tillfälligt distrikt i minst tio (10) år. 

(c) Säkerställa godkännande från ett årsmöte i hans/hennes distrikt (enkel-, del- och 
multipel-).  OAKTAT att årsmötet i ett enkel- eller deldistrikt endast skall kunna 
godkänna en kandidatur om enkel- eller deldistriktet uppfyller distriktets minimikrav 
enligt Artikel VIII, Moment 2 i den internationella arbetsordningen när ett sådant 
godkännande ges. 

(d) Säkerställa intyg om godkännande från hans/hennes distrikt (enkel-, del- och multipel-) 
enligt dessa stadgar eller denna arbetsordning. 

 
Internationell arbetsordning, Artikel IX, Moment 4 
 
Moment 4. BEHÖRIGHETSKRAV FÖR VAL TILL DISTRIKTSGUVERNÖR. En kandidat 
till posten distriktsguvernör skall: 
 

(a) Vara en aktiv medlem som har fullgjort sina skyldigheter i en lionklubb i hans/hennes 
enkeldistrikt eller deldistrikt, vilken har fullgjort sina skyldigheter. 

(b) Säkerställa godkännande från hans/hennes klubb eller en majoritet av klubbarna i 
hans/hennes enkel- eller deldistrikt. 

(c) För närvarande inneha posten som första vice distriktsguvernör inom det distrikt som 
han/hon skall väljas från. 

(d) Endast i den händelse den nuvarande första vice distriktsguvernören inte ställer upp för 
val till distriktsguvernör, eller om en vakans för positionen första vice distriktsguvernör 
finns vid tidpunkten för distriktskongressen, kan vilken klubbmedlem som helst som 
uppfyller villkoren för posten andra vice distriktsguvernör enligt dessa stadgar eller 
denna arbetsordning, och som för närvarande tjänar eller har tjänat ett (1) extra år som 
medlem i distriktsrådet, uppfylla kraven för delavsnitt (c) i det här avsnittet. 

 
Internationell arbetsordning, Artikel II, Moment 4 
 
Moment 4. GODKÄNNANDE AV KANDITATUR OCH CERTIFIERING AV KANDIDATER. 
 

(A) Förutom vad gäller kandidatur för poster som ska fyllas enligt villkoren i dessa stadgar 
eller denna arbetsordning där lediga poster finns, för vilka varken något godkännande 
eller intyg om godkännande krävs, skall intyg om godkännande av kandidatur för alla 
internationella poster förutom distriktsguvernör göras av ordförande och sekreteraren 
för respektive enkeldistriktsråd eller deldistriktsråd, och guvernörsråd, som fallet kan 



 

 

vara, på de formulär som internationella huvudkontoret tillhandahåller. Dokumentet för 
intyg av godkännande skall vara det internationella kontoret tillhanda senast trettio (30) 
dagar, för kandidater till internationella direktorer, och senast nittio (90) dagar, för 
kandidater till tredje vice president, före datumet för den internationella kongressen där 
man ska rösta om den godkända kandidaten. Intyg av godkännande kan skickas per fax 
eller e-post förutsatt att detsamma bekräftas av det intyg om godkännande som krävs 
skickas inom tre (3) dagar efter faxmeddelandet eller e-postmeddelandet skickades. Inget 
godkännande skall vara giltigt förrän intyg om godkännande har utfärdats och tagits 
emot av det internationella huvudkontoret. 
 
Alla intyg skall endast vara giltiga för de tre (3) därpå följande internationella 
kongresserna efter nämnda intyg där medlemmen i övrigt är valbar enligt dessa stadgar 
och denna arbetsordning. Under intygets giltighetsperiod skall (i) inget upphävande ske, 
(ii) inget annat intyg vara giltigt, och (iii) i händelse av dödsfall, olämplighet, om 
kandidaten drar sig ur, är det ursprungliga intyget ogiltigt. Inget ytterligare intyg om 
godkännande får krävas under den giltiga perioden för godkännande. Alla 
godkännanden, vare sig ursprungliga eller andra, måste göras enligt de procedurer, om 
sådana finns, som presenteras i respektive enkel-, eller multipeldistrikts arbetsordning 
och stadgar, vad gäller tid och metod för att annonsera avsikt att ställa upp som kandidat 
för internationell post. Alla kandidater som söker godkännande vid multipeldistriktets 
årsmöte måste först ha fått godkännande från sitt respektive deldistrikt. 
 

(b) Intyget om godkännande måste ange vilken post det gäller och ingen kandidat får ställa 
upp för val av någon annan post än den post som tas upp i hans/hennes intyg om 
godkännande. Inget distrikt (enkel-, del- och multipel-) skall ha mer än ett (1) 
godkännande som väntar för mer än en (1) post i den internationella styrelsen. 

 
(c) Intyg om godkännande av kandidat till posten internationell direktor skall vara giltigt i 

tre (3) på varandra efterföljande kongresser förutsatt att kandidaten i övrigt är 
kvalificerad att bli vald. Om kandidaten inte blir vald under den inledande giltighetstiden 
måste kandidaten vänta i tre (3) år innan kandidaten kan ansöka om ett nytt 
godkännande. Intyg om godkännande av kandidat till posten tredje vice president skall 
vara giltigt under tre (3) på varandra efterföljande kongresser förutsatt att kandidaten i 
övrigt är kvalificerad att bli vald, med högst två (2) på varandra efterföljande 
godkännanden. Om kandidaten inte blir vald under de två (2) på varandra efterföljande 
perioderna måste kandidaten vänta tre (3) år innan kandidaten kan ansöka om ett nytt 
godkännande. 

 
Internationell arbetsordning, Artikel II, Moment 5 (a) 



Moment 5. REPRESENTATION. 

(A) En direktor kan väljas från ett distrikt (enkel-, del- och multipel-) som har klubbar i USA
och Kanada, då direktorn som väljs skall anses vara en direktor som valts från klubbar i
USA eller en direktor som valts från klubbar i Kanada, beroende på det val han/hon har
gjort. Valet skall anmälas skriftligen till det internationella huvudkontoret senast när
han/hon skickar in sina intyg om godkännande i enlighet med kraven i dessa stadgar och
i denna arbetsordning, som kräver att intygen om godkännande skall vara det
internationella huvudkontoret tillhanda senast trettio (30) dagar före den internationella
kongress startar där omröstningen för den godkända kandidaten sker, och skall anges på
kongressens röstsedel bredvid hans/hennes namn.

Vi informerar dig om dessa krav, så att du på ett fullödigt sätt kan informera intresserade 
kandidater till dessa poster i ditt distrikt (enkel-, del- och multipel-).  Vi vill specifikt informera 
dig om de olika kraven, vilka är: 

1. Tredje vice president eller internationell direktor - En medlem i en lionklubb i ett 
multipeldistrikt (i enkeldistrikt krävs endast distriktets godkännande) måste:

(a) Säkerställa stöd från två håll, ett från årsmötet i hans/hennes distrikt och ett från 
riksmötet i hans/hennes multipeldistrikt.  Alla kandidater som söker stöd vid 
multipeldistriktets riksmöte måste först ha erhållit stöd i sitt respektive distrikt. Ett 
distrikts årsmöte vid multipeldistriktets riksmöte uppfyller definitionen för årsmöte.

(b) Fylla i certifieringsformuläret (bifogas) och inhämta namnteckningar enligt följande:

(1) Namnteckning av distriktsguvernören och distriktssekreteraren i hans/hennes 
distrikt, vilka intygar hans/hennes kandidatur till posten tredje vice president eller 
internationell direktor, vid ett årsmöte i hans/hennes distrikt.

(2) Namnteckning av guvernörsrådsordföranden och multipeldistriktets sekreterare 
hans/hennes multipeldistrikt, vilka intygar hans/hennes kandidatur till posten 
tredje vice president eller internationell direktor, vid ett riksmöte i hans/hennes 
multipeldistrikt.

(c) Säkerställa att certifieringsformuläret enligt (b) ovan ankommer till det internationella 
huvudkontoret senast nittio (90) dagar avseende kandidat till tredje vice president och 



 

 

senast trettio (30) dagar för kandidat till internationell direktor före inledningen av 
den internationella kongress där han/hon ämnar kandidera.  

 
2. Distriktsguvernör - Få godkännande från hans/hennes klubb eller en majoritet av 

klubbarna i hans/hennes enkel- eller deldistrikt. 
 
Vi uppskattar att du informerar om dessa krav för alla kandidater i ditt distrikt.  För frågor om 
dessa krav kontaktar du den juridiska divisionen via e-post legal@lionsclubs.org. 
 
Med vänlig lionhälsning  
 

 
Amy J. Peña 
Juridisk rådgivare  
 
 
Bilaga 
 
Kopia: Verkställande tjänstemän 
       Styrelsemedlemmar 

Guvernörsrådsordförande 
 



Ms. Amy Peña             
Juridisk rådgivare  
The International Association of Lions Clubs 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
 
 
Härmed intygas att               
                                            Texta kandidatens fullständiga namn 
                
Kandidatens adress 
                
Kandidatens namnteckning     Kandidatens telefon/E-postadress 
 
Kandidatens medlemsnummer:       
 

Distriktets intyg 
 
godkändes av delegaterna vid distrikt _____  
 
distriktsmöte den ____________________________ 
 
 i _________________________________________ 
     Distriktsmötet plats 
 
som kandidat för posten som  
 
     ___ internationell direktor 
     ___ tredje vicepresident 
 
att väljas vid den internationella kongressen år 20___. 
 
Ange år för (om några) tidigare kandidaturer _____ 
 
_________________________________________ 
 
DETTA INTYGAS DENNA DAG, DEN  
 
_______________________________________. 
(datum för undertecknande) 
 
Av: ____________________________________ 
      Namnteckning av distriktsguvernör 
 
     ____________________________________ 
      Texta ovanstående namn 
 
Av: ____________________________________ 
      Distriktssekreterarens namnteckning: 
 
     ____________________________________ 
      Texta ovanstående namn 
 

Multipeldistrikts intyg 
 
godkändes av delegaterna vid riksmötet _____  
 
i multipeldistrikt _____ datum __________________ 
 
 i _________________________________________ 
     Distriktsmötet plats 
 
som kandidat för posten som  
 
     ___ internationell direktor 
     ___ tredje vicepresident 
 
att väljas vid den internationella kongressen år 20___. 
 
Ange år för (om några) tidigare kandidaturer _____ 
 
_________________________________________ 
 
DETTA INTYGAS DENNA DAG, DEN  
 
_______________________________________. 
(datum för undertecknande) 
 
Av: ____________________________________ 
      Guvernörsrådsordförandens namnteckning 
 
     ____________________________________ 
      Texta ovanstående namn 
 
Av: ____________________________________ 
      Multipeldistriktssekreterarens namnteckning: 
 
     ____________________________________ 
      Texta ovanstående namn 

 
Måste intygas (undertecknas) av både nuvarande distriktsguvernör och distriktssekreterare för distriktets 
godkännande, av nuvarande guvernörsrådsordförande och multipeldistriktets sekreterare för multipeldistriktets 
godkännande samt måste dateras då det undertecknas. 


