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BETECKNINGEN PRIORITERAD KLUBB 

Alla klubbar är viktiga för vår organisation och den hemort de hjälper. Beteckningen prioriterad klubb ger distriktet 
möjlighet att fokusera på att stärka klubbar som behöver extra stöd, så att de kan fortsätta att hjälpa under en lång tid 
framöver.  

Beteckningen prioriterad klubb gör det möjligt för distriktsguvernörens team (distriktsguvernören, första vice 
distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören) att göra ytterligare två besök till klubben på bekostnad av den 
befintliga distriktsguvernörsbudgeten. Beteckningen förändrar inte klubbens status, rättigheter eller skyldigheter utan 
har utformats för att tillhandahålla stöd till klubbar som är i behov av extra stöd.   
 
Prioriterade klubbar omfattar automatiskt alla klubbar som chartrats under de senaste 24 månaderna, klubbar som 
försatts i status quo, stängts av på grund av finansiella skäl och klubbar som upplösts under de senaste 12 månaderna 
och kan återinföras.  
 
Distriktsguvernören kan begära att ytterligare fem klubbar erhåller beteckningen prioriterad klubb. För att begära 
beteckningen prioriterad klubb för en klubb som inte nyligen chartrats, upplösts, försatts i status quo eller stängts av 
på grund av finansiella skäl, måste distriktsguvernören ange varför extra stöd är nödvändigt, tillhandahålla en plan 
som beskriver vilket stöd klubben behöver samt utse en Guiding Lion till klubben. Denna plan måste vara godkänd av 
klubben, distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören och ska sedan skickas till District and Club 
Administration Division. Klubbarna måste fortsätta betala sina avgifter och uppfylla sitt ansvar som lionklubb, annars 
riskerar de att stängas av på grund av finansiella skäl och bli nedlagda. Om mätbara framsteg inte görs inom sex 
månader kan dessa klubbar förlora sin beteckning som prioriterad klubb. En klubb anses ha nått framgång när den har 
uppnått de mål som klubben fastställde när den erhöll beteckningen prioriterad klubb.  Fler än fem klubbar kan erhålla 
beteckningen prioriterad klubb om detta godkänns av distrikts- och klubbservicekommittén.   
 
En prioriterad klubb anses vara en aktiv klubb med alla rättigheter och skyldigheter som en chartrad lionklubb och ska:  

a. Godkänna att en Guiding Lion utses till klubben i två år och ha ett nära samarbete med distriktsledningen för 
att återuppbygga klubben. Guiding Lion måste vara godkänd av både klubben och DG-teamet.  

b. Hålla möten för att diskutera sätt att förbättra klubbverksamheten, utveckla ledningen och öka antalet 
medlemmar.  

c. Rapportera de framsteg som görs för att återfå fullgod status till distriktets ledning och till District and Club 
Administration Division.  

d. Genomföra hjälpaktiviteter och/eller insamlingsaktiviteter 

e. Delta i distrikts-, multipeldistrikts- eller internationella möten eller seminarier, såsom att rösta och stödja 
eller nominera en kandidat till en befattning i distriktet, multipeldistriktet och internationellt, stå fadder för 
en lionklubb eller bilda en leoklubb. 

f. Sända in den månatliga medlemsrapporten och andra rapportformulär. 

Klubbar som erhåller beteckningen prioriterad klubb måste fortsätta betala sina avgifter och uppfylla sitt ansvar som 
lionklubb, annars riskerar de att stängas av på grund av finansiella skäl och bli nedlagda. En klubb anses ha nått 
framgång när den har uppnått de mål som klubben fastställde när den erhöll beteckningen prioriterad klubb.   
 
För mer information, kontakta Eurafrican Department via e-post på eurafrican@lionsclubs.org, via telefon 630-468-
6948 eller via fax på 630-571-8890.  
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Ansökan om beteckningen prioriterad klubb 

Datum:             Distrikt:     

Klubbnamn:            Klubbnummer:     

 

Vilka mål ska uppnås under den tid klubben betecknas som prioriterad? 

              

              

              

Hur planerar distriktet att hjälpa klubben att uppnå målen? 

              

              

             
           

      

Guiding Lions 

Följande lionmedlemmar har utsetts till klubben för de kommande två åren. Upp till två kan utses. 

Namn på Guiding Lion:        Medlemsnummer:    

Namn på Guiding Lions klubb:            

Namn på Guiding Lion:        Medlemsnummer:    

Namn på Guiding Lions klubb:           
  

Godkännanden 

Följande stödjer planen och de utsedd(a) Guiding Lion(s) 

Klubbpresident:               

Distriktsguvernör:             

Första vice distriktsguvernör:            

Returnera detta formulär till: 

Eurafrican Department    E-post:  eurafrican@lionsclubs.org  
Lions Clubs International  Fax:  630-571-1693 
300 West 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842 
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