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Vad är en  
klubbfilial?
Klubbfilialer gör det möjligt för 

små grupper av människor  

att bilda en lionklubb och kan  

snabbt börja att göra insatser 

på sin hemort. Medlemmarna 

i klubbfilialen blir en del av 

en befintlig moderklubb, men 

genomför sina egna möten, 

projekt och aktiviteter. Att bilda 

klubbfilialer gör det möjligt för 

lionklubbarna att växa i områden 

där det kan vara svårt att 

rekrytera 20 nya medlemmar, 

vilket krävs för att kunna bilda 

en ny klubb. 



Hur bildas en klubbfilial?
Lions klubbfilialer bildas när personer i 
samhället bjuds in till att bli medlemmar.  
Lions befintliga medlemmar genomför 
informationsmöten för att rekrytera fler 
medlemmar och för att diskutera möjliga 
projekt som är meningsfulla i samhället.

En klubbfilial måste ha minst fem medlemmar 
för att bildas och president, sekreterare 
och kassör väljs. Moderklubben utser en 
kontaktperson för klubbfilialen som håller 
kontakten mellan moderklubben och 
klubbfilialen och ger stöd till den. Tillsammans 
bildar dessa personer klubbfilialens 
verkställande kommitté.

Anmälan av klubbfilial (CB-1) tillsammans  
med en inträdesavgift på USD 35 per  
medlem ska skickas in till Lions Clubs 
International för att klubbfilialen ska bildas. 
Moderklubben kan antingen skicka in 
Ändring av klubbfilialmedlemmar (CB-2) 
tillsammans med anmälan eller inregistrera 
nya medlemmar på webbplatsen.

Årlig internationell medlemsavgift (USD 41 
för verksamhetsåret 2012-2013 och USD 43 
därefter) samt tillkommande avgift till distriktet 
och klubben faktureras varje halvår. Undantag 
från inträdesavgift och lägre internationell  
medlemsavgift erbjuds till kvalificerade 
medlemmar, studenter, tidigare leomedlemmar 
och unga vuxna som har certifierats.

 När klubbfilialen har växt till 20 medlemmar  
kan den ombildas till en ny lionklubb.

Vilka är Lions?

Lions är serviceintresserade män och  

kvinnor som är intresserade av att förbättra 

sina hemorter. 1,35 miljoner medlemmar 

i mer än 45 000 klubbar i mer än 200 

länder och geografiska områden gör Lions 

Clubs International till världens största 

serviceklubborganisation.

Lions är mest kända för att förhindra 

blindhet i världen, men deltar även i andra 

typer av projekt, från att hjälpa människor i 

nöd till att hjälpa dem som har drabbats 

av naturkatastrofer.

Vad innebär det att                     
vara lionmedlem?

Lions erbjuder nya upplevelser och möjligheter  

att hjälpa andra och att göra en skillnad i samhället. 

Att bli lionmedlem innebär att du blir en aktiv 

frivillig, en medlem i en respekterad internationell 

organisation, en ledare på din hemort och en vän 

till människor i nöd. 

Som medlem kommer du att använda din tid  

och dina kunskaper att göra en skillnad både 

lokalt och runtom i världen. Att göra frivilliginsatser 

hjälper inte endast dem i nöd, utan ger även ny 

energi i ditt liv och ger dig möjlighet att bidra i en 

världsomfattande organisation.

Vilka är fördelarna?
Det finns många skäl till att bilda en klubbfilial 
eller att bli medlem i en klubbfilial. Du kommer 
att ha samma privilegier och ansvar som  
andra lionmedlemmar samt kommer att 
erhålla råd och stöd från moderklubben. 
Du kommer att kunna delta i hjälpinsatser 
och göra en skillnad i andra människors liv 
samtidigt som du lär dig nya saker och bildar 
nätverk med andra medlemmar både lokalt 
och i världen. Att vara medlem i en klubbfilial 
ger dig möjlighet att ha roligt och att växa, 
både personligen och i ditt yrke.


