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Lions Clubs International 
Syften 

 
Att organisera, chartra och ha tillsyn över 
serviceklubbar under namnet Lions Clubs. 
 
Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och 
standardisera administrationen. 
 
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd 
mellan jordens folk. 
 
Att främja god samhällsanda hos alla medborgare. 
 
Att visa aktiv intresse inom civil, kulturell, social och 
moralisk välfärd i samhället. 
 
Att förena klubbarna med band av vänskap, gott 
kamratskap och ömsesidig förståelse. 
 
Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse må 
fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i politiskt 
och religiöst hänseende vara neutrala. 
 
ATT UPPMUNTRA serviceinriktade personer att tjäna 
på sina hemorter utan personlig ekonomisk belöning, 
och att uppmuntra till duglighet och stort etiskt ansvar i 
både privat-, affärs- och yrkesliv. 
 
 

 
 
 

Lions Clubs International 
Etik 

 
Att visa min tro på min dagliga gärning som ett kall och 
sköta den på ett sätt som skapar tillit och förtroende. 
 
Att sträva efter att göra mitt arbete framgångsrikt. Jag 
må be om skälig ersättning för min möda, men icke söka 
vinna orättmätiga fördelar. 
 
Att inte köpa mina framgångar på en annans bekostnad, 
och att vara lojal mot mina medmänniskor och ärlig mot 
mig själv. 
 
Att alltid, om tvekan uppstår beträffande riktigheten i 
mitt handlande, uppträda mot min nästa som jag önskar 
att denne skulle uppträda mot mig. 
 
GÖR vänskapen till ett mål, icke ett medel. Sann 
vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig 
göras beroende av ömsesidiga tjänster. 
 
Alltid  fullgöra mina medborgerliga plikter i ord. 
handling och gärning. Var lojal mot ditt land och ditt 
samhälle i både ord och gärning. 
 
Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter.  
De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och 
nödlidande ditt stöd. 
 
Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. 
Bygg upp istället för att riva ner.

Lions Clubs International 
Vision 

 
Att vara den globala ledaren inom samhällsservice och humanitär service. 

 
 

Lions Clubs International 
Målbeskrivning 

 

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära 
behov, samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. 
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INLEDNING 

I din roll som regionordförande är du en viktig medlem i distriktets ledarteam. Som tjänsteman i 
distriktet och medlem i distriktsrådet ger du ytterligare stöd till distriktsguvernören och fungerar 
som länk till zonordförande i er region.   Tillsammans med zonordförande stödjer du skapandet och 
bibehållandet av kvalitetsklubbar i regionen.  Uppgifterna för regionordföranden varierar beroende 
på behoven bland klubbarna i distriktet.  Fråga distriktsguvernören vad han förväntar sig av dig som 
en viktig stödjande mentor för de zonordförande du har ansvar för. 
 
Klubbarnas framgång bestäms inte bara av klubbtjänstemännen och medlemmarna utan av hela 
distriktsteamet:  zonordförande, regionordförande och distriktsguvernörens team. Den 
internationella styrelsen antar policyförändringar som ger distriktsledare bättre verktyg att stödja 
klubbar när de behöver det bäst. I samarbete med hela distriktsteamet hjälper du till att använda 
dessa policyförändringar och verktyg för att säkerställa att regionens klubbar är friska. Utöver stöd 
till befintliga klubbar kan du hjälpa till att bilda nya klubbar i regionen. Din förmåga att koordinera 
teamet med zonordförande och stödja deras arbete inom dessa områden är viktiga för regionens 
framgång. 

 
   

REGIONORDFÖRANDENS ANSVARSOMRÅDEN 

Regionordföranden står under distriktsguvernörens överinseende och vägledning och ska vara 
högsta administrativa tjänsteman i regionen, under förutsättning att distriktsguvernören tillsätter 
denna post under sitt mandat. Regionordförandens specifika ansvarsområden enligt definition i 
Normalstadgar och arbetsordning för distrikt innefattar: 

 
1. Främja organisationens syften, 

 
2. Övervaka zonordförandenas aktiviteter i regionen samt de distriktskommittéordförande 

som distriktsguvernören har anvisat, 
 
3. Tillsammans med distriktets GMT-koordinator anta en aktiv roll i insatserna att bilda nya 

klubbar och stärka svaga klubbar i distriktet, 
 

4. Besöka ett ordinarie möte för alla klubbar i regionen minst en gång under året och 
rapportera utfallet till distriktsguvernören och till distriktets GMT- GLT-koordinatorer 

 
5. Besöka ett ordinarie styrelsemöte för alla klubbar i regionen minst en gång under året och 

rapportera utfallet till distriktsguvernören och till distriktets GMT- GLT-koordinatorer, 
 

6. Sträva efter att varje klubb i regionen driver sin verksamhet i enlighet med klubbens 
officiellt antagna stadgar och arbetsordning, 

 
7. Främja Klubbens excellensprocess och samarbeta med distriktsguvernörens team och 

distriktets GMT- GLT-koordinatorer för att genomföra programmet, 
 
8. I samarbete med distriktets GLT-koordinator anta en aktiv roll i att stödja 

ledarutvecklingsmöjligheter,  
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9. Uppmuntra klubbarna att sända minst det antal delegater varje klubb har rätt till att delta i 

internationella, distrikts- (del- och multipeldistrikts) kongresser, 
 

10. Genomföra officiella besök på klubbmöten och charterfestligheter på uppdrag av 
distriktsguvernören, 

 
11. Utföra andra uppgifter i enlighet med den internationella styrelsen genom denna handbok 

och andra direktiv, eller på uppmaning av distriktsguvernören. 
 

 

SAMARBETA MED DISTRIKTSGUVERNÖREN  

Dina uppgifter som regionordförande är särskilt definierade av distriktsguvernören utifrån behoven i 
zoner och klubbar i din region.  Ett av dina viktiga mål är att vara ett ytterligare stöd för både 
distriktsguvernör och zonordförande och fungera som länk mellan dem.   
 
Exempel på uppgifter som din distriktsguvernör kan ge dig: 
 

• Uppmuntra dina zonordförande att sträva efter excellens, 

• Ge en kortfattad rapport på distriktsrådsmötet och låta zonordförande ge information om sina 
respektive klubbar, 

• Genomföra officiella klubbesök enligt vad distriktsguvernören anger och rapportera inom rimlig 
tid, 

• Ge ytterligare stöd till klubbar med problem tillsammans med zonordförande, enligt vad 
distriktsguvernören anger, 

• Hjälpa till att planera och genomföra distriktsmötet och andra typer av möten i distriktet. 
 
 

SAMARBETA MED ZONORDFÖRANDE 

Zonordförandena är viktiga länkar mellan lionklubbarna och dig och din distriktsguvernör. När du 
avger en rapport om dina klubbars status till distriktsguvernörens team, är det zonordförandena du 
bör vända dig till för aktuell och fullständig information. En av dina största utmaningar är att 
samordna zonordförandenas många uppgifter. Detta måste göras på ett sätt som: 
 

• Stödjer zonordförande i regionen och vägleder dem till lämpliga resurser till stöd för friska 
klubbar,  

 

• Sammanfaller med distriktsguvernörens övergripande mål, 
 

• Förhindrar onödig dubblering av aktiviteter för samma målgrupp. 
 
Effektiv kommunikation med dina zonordförande är nyckeln till framgång för din region. Täta 
kontakter via e-post, telefon eller möten bör innefatta följande: 
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• Granskning av de mål du och distriktsguvernörens team har satt upp för zonordförandena, 
 

• Diskussion av problem och möjligheter i klubbar och distrikt,  
 

• En rapport från zonordförandena över deras nuvarande och framtida aktiviteter, 
 

• De serviceprojekt som genomförs av varje klubb i zonen, 
 

• Medlemstillväxt och informationsinsatser i varje klubb i zonen, 
 

• Interna och externa sätt att kommunicera i varje klubb i zonen, 
 

• Status för varje klubb och sätt att stärka nedåtgående klubbar, 
 

• Administrativa och finansiella arbetssätt i varje klubb. 
 
Om du är närvarande vid zonmöten, kom ihåg att: 
 

• Låta zonordföranden leda mötet, 

• Utnyttja tillfället att lära dig mer om de enskilda klubbarna, 

• Utvärdera zonordförandens effektivitet. 
 

För mer information om zonordförandens aktiviteter, se  Handbok för zonordförande och Utbildning 
för zonordförande som finns på LCI:s webbplats.  
 

 

SAMARBETA MED GLOBALA MEDLEMSTEAMET (GMT) OCH GLOBALA LEDARSKAPSTEAMET 
(GLT) 

Det globala medlemsteamet (GMT) och det globala ledarskapsteamet (GLT) arbetar parallellt för att 
öka antalet medlemmar och förbättra ledarutveckling. GMT:s syfte är att öka antalet medlemmar 
och antalet klubbar samt hjälpa klubbar att bli så framgångsrika som möjligt. GLT:s syfte är att 
identifiera och utveckla effektiva ledare genom aktiva utbildnings- och ledarskapsinitiativ.  
 
Både GMT och GLT samarbetar med distriktsguvernörens team på distriktsnivå och med 
guvernörsrådsordförande och guvernörsrådet på multipeldistriktsnivå. De samordnade insatserna 
mellan GMT, GLT och ledare i multipeldistrikt och distrikt fokuserar på regional tillväxt och 
utveckling, bland annat att öka antalet medlemmar, stärka klubbarnas status och förbättra ledarnas 
kvalitet på alla nivåer i organisationen. 

 
Varje deldistrikt har ett GMT (GMT-D) och ett GLT (GLT-D) som består av GMT-distriktskoordinator 
eller GLT-distriktskoordinator samt distriktsguvernörens team. region- (om tillämpligt) och 
zonordförande fungerar tillsammans med första vice distriktsguvernören som primär kontaktperson 
mellan GMT och distriktsguvernörens team. Andra vice distriktsguvernören fungerar som primär 
kontaktperson mellan GLT och distriktsguvernören team. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan 
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utses efter behov. Distriktets GMT och GLT samarbetar. Information om sammansättningen av 
distriktets GMT finns i Kapitel X (Extension) i styrelsens policymanual. 
 
Som medlem av Globala medlemsteamet ska regionordförande:  
 

• Marknadsföra medlemsresurser till klubbarna, 
 

• Främja och identifiera klubbar som vill delta i Klubbens Excellensprocess  (CEP), 
 

• Säkerställa att klubbarnas medlemsordförande känner till sina roller och ansvarsområden,  
 

• Identifiera samhällen där nya klubbar kan bildas, 
 

• Betona betydelsen av att engagera medlemmarna i nya och befintliga serviceprojekt, 
 

• Uppmuntra klubbar att sammanställa en plan för medlemstillväxt och främja deras aktiviteter på 
hemorten, 

 

• Kommunicera behov av medlemsutveckling och framgångsrika strategier till de övriga 
medlemmarna i distriktets GMT. 

 
Som medlem av Globala medlemsteamet ska regionordförande:  
 

• Identifiera potentiella ledare på zonnivå, 
 

• Kommunicera tillgång till och främja deltagande i utbildnings- och 
ledarutvecklingsmöjligheter, 

 

• Uppmuntra att engagera nya ledare för ledaransvar, 
 

• Samarbeta med GLT-D för att säkerställa att utbildning av zonordförande genomförs på ett 
effektivt sätt, 

 

• Kommunicera utbildnings- och utvecklingsbehov till de andra GLT-D-medlemmarna. 
 

 

STÖDJA STARKA KLUBBAR 

En lionledare, såsom regionordföranden, får aldrig ta för givet att en klubb som är stark i dag inte 
kommer att behöva hjälp i morgon. Den blev stark och bibehöll sin styrka inte bara därför att 
klubbledarna visat ständig omsorg utan också därför att distriktstjänstemännen ständigt varit 
vaksamma. Kom ihåg att också starka klubbar behöver uppmuntran. Kom också ihåg att en stark 
klubb kan vara till stor hjälp för en svag klubb. 
 
När du besöker en klubb, se efter om den har följande kännetecken på framgång: 
 

• En större serviceaktivitet uppfyller ett samhällsbehov. 
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• Ett större insamlingsprojekt har starkt stöd lokalt.  
 

• Kommunikationen inom klubben och PR på hemorten fungerar bra. 
 

• Välplanerade och välorganiserade möten hålls regelbundet med bra program och en bra 
organisation på styrelse och kommittéer. 

 

• Lagandan är stark. 
 

• Ett program för medlemstillväxt och -utveckling innefattar en högtidlig intagningsceremoni och 
omedelbar information och involvering av de nya medlemmarna. 

 

• Ledarutvecklingsmöjligheter för medlemmarna främjas aktivt. 
 

MARKNADSFÖRA FRISKA KLUBBAR 

De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras 
humanitära service, utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och förväntningar. 
De ser till att säkerställa att de alltid ger något värdefullt till sina hemorter och sina medlemmar.  
 
Som regionordförande har du möjlighet att samarbeta med zonordförande och främja bra LCI-
program och verktyg på klubbnivå. Bekanta dig med följande program och verktyg och se till att vara 
tillgänglig som resurs för att stödja zonordförande i deras arbeta att stärka klubbarna. Mer 
information finns på sidorna zon- och regionordförande på LCI:s webbplats  
 
 
Din klubb på ditt sätt – Den här handboken hjälper klubbar att återskapa sig och anpassa 
klubbmöten för att passa medlemmarnas behov. 
 
Planritning för en starkare klubb - Precis som alla meningsfulla projekt är det viktigt att utveckla och 
genomföra en plan eller en “planritning” som vägleder er. Er Planritning för en starkare klubb 
tillhandahåller vägledning för att öka er betydelse för hemorten och få mer nöjda medlemmar. De 
tre enkla stegen utgör en praktisk metod för att förbättra det som fungerar, fasa ut det som inte 
fungerar längre och genomföra nya initiativ. När klubbar skapar en välgrundad Planritning för en 

starkare klubb, engagerar sig för att genomföra den, regelbundet går igenom planen och bedömer 
behov och förfinar åtgärderna, uppnår de både kort- och långsiktiga mål.  

 
Klubbens excellensprocess (CEP) - Vår Klubbens excellensprocess (CEP) är ett seminarieprogram 
som ägnar sig åt klubbförbättring. En CEP-kurs kan genomföras i ett av två format: CEP Pro, som leds 
av en utbildad instruktör, eller CEP Lite, som leds av en medlem i klubben. I en fyrstegsprocess 
kommer deltagande klubbar att identifiera lokala samhällsbehov, genomföra en enkät om 
medlemmarnas klubbupplevelse, använda resurser och ta fram handlingsplaner. För mer 
information, besök LCI:s webbplats.  
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Normalstadgar och arbetsordning för lionklubb (LA-2), är klubbens huvudsakliga och viktigaste 
riktlinjer. Detta dokument beskriver struktur, uppgifter och ansvar för lionklubben och dess 
tjänstemän och är en grundläggande vägledning för klubbens verksamhet. 
 
Handbok för klubbtjänstemän  ger klubbtjänstemännen grundläggande information om deras 
ansvar och uppgifter. Klubbtjänstemännen kan läsa och ladda hem denna handbok från 
Klubbresurscentret på organisationens webbplats. 
 
Nyhetsbrev, såsom tidningen LION som alla medlemmar i lionklubbar får, Lions Newswire, ett 
månatligt nyhetsbrev på organisationens webbplats, håller medlemmar över hela världen 
informerade om viktiga evenemang, ändringar i organisationens policy och nyheter om Lions 
evenemang och aktiviteter. Medlemmar kan läsa Lions Newswire varje månad på LCI:s webbplats.  
 
Ledarskapsresurscentret (LRC),  tillgänglig på organisationens webbplats, erbjuder verktyg för 
ledarutveckling och resurser för att stödja och utveckla ledarfärdigheter bland lionmedlemmarna.  
 
Hur utvärderar du din klubb?  (ME-15B) är tillgänglig på organisationens webbplats. Den innehåller 
ett antal frågor för att hjälpa klubben att fastställa styrka och svaghet i klubben. Klubbarna kan 
sammanställa en plan med förbättringar, baserat på resultatet i enkäten. 
 
E-klubbhuset   Lionklubbar runtom i världen kan använda en ny resurs på Internet i e-klubbhuset. E-
klubbhuset gör det möjligt för klubbarna att gratis öka sin närvaro på webben genom att använda 
tomma fält och förformaterade mallar som enkelt ger klubbarna en webbplats som ser snygg och 
tekniskt avancerad ut. E-klubbhuset innehåller en enhetlig profil avseende färger och logotyper och 
varje klubb kan anpassa sina egna sidor. E-klubbhuset innehåller en första sida, klubbens kalender, 
fotogalleri, lista över klubbtjänstemän och kontaktinformation. Ytterligare fem sidor kan läggas till, 
Det är upp till klubben att lägga in information och bestämma hur den ska användas. Uppmuntra 
klubbarna att lägga upp sin egen webbsida i e-klubbhuset. 
 

 
STARTA NYA KLUBBAR 

Att hitta ett samhälle i regionen som skulle ha stor nytta av en ny lionklubb är ett stort steg för att 
hjälpa lionklubbarna att växa. Samarbeta med zonordförande i följande steg för att starta en ny 
klubb: 
 
1. Träffa GMT:s och GLT:s distriktskoordinatorer och ta reda på mer om hur du kan samarbeta med 

dem för att stödja ny klubbtillväxt och nya klubbledare. 
2. Skaffa information och material, såsom startpaket för nya klubbar, som beställs från 

Membership Programs/New Clubs and Marketing Department på internationella 
huvudkontoret. 

3. Gör upp en lista på orter i regionen som kan ha nytta av en lionklubb och diskutera listan med 
zonordförande och distriktets GMT-koordinator. 

4. Uppmuntra regionens klubbar att sponsra nya klubbar och erbjud din hjälp. 
 
 
När en ny klubb har bildats kommer du att dela på ansvaret att ta hand om den. Se till att följande 
görs: 
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• Alla medlemmar får alla information om lionandan och klubbtjänstemän utbildas för att kunna 
ta ansvar för vad som krävs för posten. 

• Se till att klubben regelbundet får besök av erfarna lionmedlemmar. 

• Ge klubben råd och vägledning vid behov. 

 
Din distriktsguvernör kan eventuellt be dig att hålla ett informationsmöte för nya medlemmar eller 
tjänstemän i regionen. I så fall kan du få utmärkt vägledningsmaterial för att anordna och 
genomföra dessa informationsmöten från både Membership Division och Leadership Division på 
internationella huvudkontoret. 

 

HJÄLPA KLUBBAR SOM HAR PROBLEM 

Som regionordförande kan du samarbeta med distriktets ledarteam för att övervaka hur friska 
lionklubbarna är i regionen.  Du kan bli ombedd att hjälpa klubbarna så att de undviker att sättas i 
status quo eller ge dina synpunkter på hur klubbar som distriktsguvernören rekommenderar för 
status quo fungerar.  Du kommer också att ge direkt stöd till klubbar i status quo för att återaktivera 
dem och se till att de fullgör sina skyldigheter.    

 
Klubbar som har problem finns i fyra kategorier:  Status Quo, prioriterad status, skyddande status 
och finansiell avstängning.  Policyn för dessa anges nedan.  Status anges också i 
bedömningsrapporten för klubbstatus. 

 

Status Quo-klubbar 

Status quo är ett tillfälligt återkallande av klubbens charter, rättigheter, privilegier och skyldigheter. 
Verkställande administratören, och divisionerna som utsetts av verkställande administratören har, å 
internationella styrelsens vägnar, rätt att försätta en lionklubb i status quo och att frisläppa den från 
status quo. Syftet med status quo är att stoppa verksamheten i de klubbar som inte fullgör sina 
skyldigheter som lionklubb tills det att orsaken till att klubben har placerats i status quo har retts ut 
eller tills det att klubben läggs ned.   
 

Lionklubbar kan placeras i följande status quo-kategorier:  

• Underlåtenhet att följa organisationens syften, som lionklubb handlat på ett olämpligt sätt, till 
exempel (men inte begränsat till) att inte lösa konflikter i klubben eller varit involverad i 
juridiska tvister. 

• Underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter som lionklubb, till exempel (men inte begränsat till) 
att inte genomföra klubbmöten regelbundet eller underlåtenhet att sända in den månatliga 
medlemsrapporten under tre månader i följd.  

 

• Klubben finns inte eller är påhittad.  

  

• Klubben har begärt att få lägga ned sin verksamhet eller gå samman med en annan klubb.  
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Även om klubbar har placerats i status quo av nämnda skäl kan distriktsguvernörer också begära att 
en klubb placeras i status quo om den inte uppfyllt kraven på en lionklubb.  Dessa krav måste 
godkännas av första vice distriktsguvernören och zonordförande. Tillräcklig information, som 
demonstrerar att klubben inte följer internationella stadgar och arbetsordning eller den 
internationella styrelsens policymanual, samt vilka åtgärder som vidtagits av DG-teamet, måste 
skickas in tillsammans med begäran.  Begäran måste ankomma senast 90 dagar före 
distriktsmötet/riksmötet. Klubben kommer att försättas i status quo när det finns betydande 
dokumentation som visar att klubben inte följer de internationella stadgarna och arbetsordningen.  
 

a. Då klubben är i status quo kan den inte:  

1. Genomföra serviceaktiviteter,  

2. Genomföra några insamlingsaktiviteter.  

3. Delta i evenemang eller seminarier i distrikt, multipeldistrikt eller internationellt,  

4. Delta i någon typ av omröstningsförfarande utanför klubben,  

5. Stödja eller nominera kandidater i distrikt, multipeldistrikt eller på internationell nivå,  

6. Sända in den månatliga medlemsrapporten eller andra rapportformulär.  

7. Vara fadder för en lionklubb eller bilda en leo- eller lionessklubb. 

  

b. Alla tänkbara åtgärder skall vidtas för att hjälpa de klubbar som befinner sig i status quo 
innan deras charterbrev återkallas. Följande rutiner skall följas för att ge hjälp och stöd till 
klubbar som befinner sig i status quo:  

 
1. Distriktsguvernörens team eller koordinatormedlem ska omedelbart inleda ett 

samarbete med klubben med målet att klubben skall frisläppas från status quo. 
Distriktsguvernörens team måste hålla distriktsguvernören informerad om de framsteg 
som gjorts bland de klubbar i zonen som befinner sig i status quo. 

2. Om det är till hjälp kan distriktsguvernören utse en Certified Guiding Lion för att hjälpa 
klubben att återfå fullgod status. Guiding Lion måste vara godkänd av både klubben och 
DG-teamet.    

3. Distriktsguvernören eller samordningslion måste följa framstegen och skriftligen  
informera LCI:s huvudkontor om vilka framsteg som görs eller rekommendera att 
klubben läggs ned.   

 
c. För att en klubb i status quo skall återfå fullgod status måste klubben:  

1. Reda ut orsakerna till att klubben har placerats i status quo.   

2. Betala alla utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och internationella 
konton,   

3. Skicka in en komplett ifylld reorganiseringsrapport för att inrapportera eventuella 
medlems- och ledarskapsförändringar.  

4. Rekommendation att frisläppa en klubb från status quo kan göras när som helst under 

året.  

5. När en klubb har reorganiserats har den möjlighet att revidera sin medlemsförteckning 

och uppgifterna om tjänstemännen. 
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d. Nedläggning: Klubbar som inte uppvisar en förbättring eller gör ett allvarligt försök att 
uppfylla internationella stadgar och arbetsordning, och den internationella styrelsens 
policymanual, inom angiven tid kommer att framläggas för den internationella styrelsen, 
vilken kommer att bedöma om klubben ska läggas ner, vara kvar i status quo eller återfå sin 
status som aktiv. 

  

Prioriterad klubbstatus 

Om man är i kategorin Prioriterade klubbar kan medlemmar i distriktsguvernörens team 
(distriktsguvernör, första eller andra vice distriktsguvernör) göra upp till två ytterligare klubbesök 
bekostade av befintlig distriktsguvernörs budget. Placeringen ändrar inte klubbens status eller dess 
rättigheter eller skyldigheter, men innebär att klubbar som behöver extra uppmärksamhet kan få 
mer stöd.   
 
Prioriterade klubbar inkluderar automatiskt alla klubbar som startats under de senaste 24 
månaderna, klubbar i status quo eller finansiell avstängning och klubbar som har lagts ner under de 
senaste 12 månaderna och som kan återaktiveras.  
 
Distriktsguvernören kan begära prioriterad status för ytterligare fem klubbar. För att begära 
prioriterad status för klubbar som inte är nybildade, nyligen nedlagda, i status quo eller finansiell 
avstängning enligt ovan, måste distriktsguvernören ange varför mer stöd behövs, ha en plan för 
erforderliga aktiviteter och utse en Guiding Lion för klubben. Denna plan måste bli 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 prioriterade status. 
En klubb anses ha nått framgång när den har uppnått de mål som klubben satte upp när den 
försattes i prioriterad status.  Fler än fem ytterligare klubbar kan försättas i prioriterad status om 
detta godkänns av Distrikts- och klubbservicekommittén.  
  

Skyddande status  

1. En lionklubb kan placeras i skyddande status om det begärs av distriktsguvernören och om 
landet eller det områdedär lionklubben är belägen har drabbats av: 

  
a. Krig eller annan typ av uppror   
b. Politisk oro  
c. Naturkatastrofer  
d. Alla andra särskilda omständigheter som förhindrar en lionklubb att fungera normalt.  
 

2. En lionklubb skall vara placerad i skyddande status i 90 dagar plus i ytterligare dagar om så 
behövs.  
 

3. En lionklubb som är placerad i skyddande status är tillåten att fungera normalt, baserat på 
definitionen av en lionklubbs verksamhet i den internationella styrelsens policymanual, men är 
undantagen från:  

 
a. Betalning av distriktets, multipeldistriktets och de internationella medlemsavgifterna.  
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b. Insändande av den månatliga medlemsrapporten och andra rapportformulär.  
 

Klubben befrias från skyddande status när den kan fungera normalt igen, betala utestående avgifter 
till distriktet, multipeldistriktet och internationella konton och skicka in en reorganiseringsrapport. 
Rekommendation om att frisläppa en klubb från skyddande status kan göras när som helst under 
året, vid extremt svåra fall kan internationella styrelsen, på begäran av distrikts- och 
klubbservicekommittén, ge eftergift för del av avgifterna. 

  

Klubbnedläggning  

När en lionklubb underrättar det internationella huvudkontoret om att den är nedlagd eller vill gå 
samman med en annan klubb och distriktsguvernören stödjer åtgärden och det inte verkar finnas 
andra alternativ läggs klubben ner automatiskt.   
 
Nedläggning av en klubb kan upphävas inom tolv månader från det datum klubben lades ner om 
orsakerna till nedläggning har retts ut. Alla tidigare avgifter måste betalas. Distriktsguvernören eller 
samordningslion måste skicka in en reorganiseringsrapport för att nedläggningen skall upphävas. 
Begäran om reorganisering som kommer in mindre än 90 dagar före ett distrikts- eller 
multipeldistriktsmöte kan skjutas upp tills det att mötet är avslutat.   

 

Finansiell avstängning av klubbar 

Klubbar som har en utestående skuld som är lika med, eller överstiger, USD 20/medlem eller USD 
1000, och som är äldre än 120 dagar kommer automatiskt att stängas av. Klubben kommer att 
läggas ner efter den 28:e i månaden efter den månad som klubben stängdes av, om full betalning 
inte har mottagits. Avstängning är en tillfällig återkallelse av lionklubbens charter, rättigheter, 
förmåner och skyldigheter på grund av obetald skuld. 
 
LCI informerar distriktsguvernörerna varje månad om vilka klubbar som har stängts av, som har 
återfått aktiv status eller som har lagts ner. Regionordförandena kan hjälpa till att förhindra onödig 
nedläggning av klubbar genom att samarbeta med zonordförande och distriktsguvernören i att 
uppmuntra avstängda klubbar att antingen betala hela sin utestående skuld eller att komma överens 
om en avbetalningsplan med Finance Division på internationella huvudkontoret. 
 
En av de viktigaste uppgifterna för regionordförande är att säkerställa att alla klubbar i regionen 
fullgjort sina skyldigheter och betalat sina medlemsavgifter varje år. Regionordförandens särskilda 
insatser inom detta område hjälper både klubbarna i regionen och själva regionen, samt påverkar 
organisationens finansiella status. 
 
Det förekommer ganska ofta att bristande betalning inte beror på bristande likvida medel. Det 
händer att klubbtjänstemännen är sjuka eller på tjänsteresa och då inte har kunnat göra 
inbetalningar inom föreskriven tid. Och avsaknad av internationellt kontoutdrag kan försena 
ansökan om betalning. Oavsett orsak är det den individuella lionklubbens ansvar att betala 
medlemsavgifter i tid. 
 
När en klubb har satt in pengar på ett av LCI:s konton måste klubben även skicka en kopia av 
inbetalningskvittot via fax 630 571 1683 eller e-post till accountsreceivable@lionsclubs.org så att 
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kreditering kan ske. Det är viktigt att ange klubbens namn, klubbnumret, belopp och syftet med 
betalningen.   
 
Det är viktigt att klubben regelbundet granskar de kontoutdrag som LCI skickar ut, för att verifiera 
att inbetalda belopp har mottagits och krediterats klubbkontot.  Detta minskar risken för att klubben 
stängs av på grund av finansiella skäl. Klubbtjänstemän kan undvika förseningar och förhindra 
insättningsfel genom att visa och betala enligt kontoutdraget online på MyLCI. Det finns på 
www.lionsclubs.org.  
 
OBS!  MyLCI gör att regionordföranden snabbt kan se aktuell finansiell status för alla klubbar i 
regionen.   (Från menyn Min zon, välj Klubbar på menylistan. På sidan Regionklubbar, klicka på 
knappen Kontoutdrag knuten till valfri klubb.) 

 
 

RAPPORTER 

Det finns 4 värdefulla rapporter på webbplatsen som inte kräver något lösenord.  Dessa rapporter 
är:  
 
• Medlemsregister: Registret är sorterat efter klubbnamn under distriktets benämning och anger 

antalet tillagda, avförda eller överförda medlemmar i varje klubb i distriktet sedan 
verksamhetsårets början. 

 
• Rapport av saknade klubbtjänstemän: Rapporten är sorterad efter distriktets namn och listar 

klubbar som inte har rapporterat sina tjänstemän. 
 
• Sammanställning av medlemstyper och kön per klubb: Rapporten är sorterad efter klubbnamn 

i distriktet och listar antal medlemmar efter kön och antal rabattmedlemmar (familjeenhet, leo-
lion, student, ung vuxen). 

 
• Kumulativ medlemsrapport : Rapporten är sorterad efter distriktets namn och listar antalet 

klubbar i distriktet och kumulativa siffror på medlemmar som är tillagda, förlorade eller 
överförda sedan början av verksamhetsåret. 

 
För att komma till rapporterna besöker du till MyLCI:s inloggningssida på 
http://mylci.lionsclubs.org/.  Från supportcentrets panel, till höger på sidan, väljer du 
medlemsrapporter. 
 

UTMÄRKELSER 

Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team 

Som uppskattning för de särskilda insatser som distriktsguvernörens team har utfört överlämnar 
organisationen efter verksamhetsårets slut denna utmärkelse till medlemmarna i 
distriktsguvernörens team som har uppfyllt de krav som har fastställts av den internationella 
styrelsen.  
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Distriktsguvernören kan skicka in namn på medlemmar i sitt team som gjort exceptionella insatser 
för att uppnå excellens, och dessa kan vara distriktsguvernören, vice distriktsguvernörer samt zon- 
och regionordförande och zonordförande.  Utmärkelserna skickas till distriktsguvernören för 
överlämnande till medlemmarna i distriktsguvernörens team. 
 
Vårt ansökningsformulär för Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team finns i 
Distriktsresurscentret på LCI:s webbplats. Kompletta ansökningar måste vara Eurafrican Department 
tillhanda senast den 31 augusti. 
 

Klubbens excellensutmärkelse 

Som uppskattning till klubbar som har uppnått excellens under året delar organisationen ut denna 
till klubbpresident vars klubb uppfyller internationella styrelsens krav efter verksamhetsårets slut.  
 
Utmärkelser betonar att excellens inte beror på en person utan återspeglar hela klubbens insatser.  
Klubbar som gör sig förtjänta av utmärkelsen får ett tygmärke och presidenten för en särskild nål. 
 
Vårt ansökningsformulär finns online i Klubbresurscentret eller du kan skriva ”klubbens 
excellensutmärkelse” i sökrutan på LCI:s webbplats.  Kompletta ansökningar måste vara English 
Language Department tillhanda senast den 31 augusti.  
 

Utmärkelse för återuppbyggnad av klubbar 

Utmärkelsen för återuppbyggnad av klubbar ger erkännande till medlemmar som gjort insatser för 
att återuppbygga en befintlig klubb eller återföra nedlagd klubb eller klubb i status quo till aktiv och 
livskraftig status.  Den ges på rekommendation av distriktsguvernören eller medlem av dennes team 
med godkännande av distriktsguvernören. 
 
Den lionmedlem som nomineras måste ha haft en viktig roll i insatserna att rekrytera nya 
medlemmar, har hjälpt klubben utveckla nya aktiviteter och sett till att klubben fått vägledning och 
motivation under återuppbyggnaden. 
 
Information och ett ansökningsformulär finns i Återuppbyggnad och reaktivering av klubbar , ett 
avsnitt på LCI:s webbplats. 

 

 
Presidentens utmärkelser för zon- och regionordförande 

Zon- och regionordförande kan verkligen göra en insats med att hjälpa klubbar utöka sina 
hjälpinsatser, få fler medlemmar och uppnå målen. Presidentens utmärkelse för zon- och 
regionordförande är mer än en utmärkelse, det är en plan för framgång för zon- och 
regionordförande samt de klubbar de stödjer.   
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DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORETS ORGANISATION 

Internationella huvudkontoret är indelat i flera grupper som stödjer liknande mål och har ett 
naturligt samarbete i sina arbetsrelationer.   
 
Webbplatsen är ett viktigt verktyg för klubb- och distriktstjänstemän. Det finns hundratals sidor med 
information, vilka är organiserade på ett översiktligt sätt. Nya sidor och ny information tillkommer 
varje månad. 
 
Följande beskrivning av divisionerna vid det internationella huvudkontoret kan också hjälpa 
medlemmarna att kontakta rätt division. Telefonnumret till det internationella huvudkontoret är +1 
630 571 - 5466. 

 
 

Administrativa tjänstemän vid det internationella huvudkontoret 

Administrativ chef  

Administrativa chefen på Lions Clubs International leder administrationen och verksamheten på 
internationella huvudkontoret. Administrativa chefens främsta ansvar är att, genom organisationens 
personal, genomföra vår policy och det arbetssätt som upprätthåller organisationens och stiftelsens 
vision och syften. 

  
Administrativa chefen: 

  
• Leder aktiviteterna i internationella huvudkontorets grupper samt personalen,  

• Samarbetar med internationella presidenten, den verkställande kommittén och 
internationella styrelsen för att säkerställa att organisationens globala aktiviteter och 
lionandans utveckling överensstämmer med Lions filosofi och policy,  

 
Sekreterare  

Sekreteraren genomför och följer upp de bestämmelser organisationen måste följa samt 
sammanställer och distribuerar officiella protokoll från möten i den internationella styrelsen och 
verkställande kommittén. 

  
Kassaförvaltare  

I kassörens uppgifter ingår bland annat att skydda, förvalta och placera organisationens medel och 
andra tillgångar i enlighet med den internationella styrelsens policy. Kassören är också ansvarig för 
budgetberedning samt revision av utgiftsräkningar insända av internationella tjänstemän och 
direktorer.  

 
LCIF:s verkställande administratör  

Den verkställande administratören för Lions Clubs International Foundation ansvarar för stiftelsens 
administration, vilken är en separat välgörenhetsenhet som är skattebefriad. LCIF:s verkställande 
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administratör arbetar tillsammans med LCIF:s ordförande och LCIF:s förtroenderåd för att realisera 
stiftelsens syfte att stödja lionklubbarnas humanistära insatser, både lokalt och globalt.  

 
GRUPPER VID DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET 

District & Club Service and Leadership Development Group  

District and Club Administration 

E-post: districtadministration@lionsclubs.org  
Hanterar administration av distrikt och klubbar över hela världen. Tillhandahåller språkservice på 
organisationens officiella språk. Utfärdar excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team, 
klubbens excellensutmärkelse och stödjer klubbutveckling genom att tillhandahålla Guiding Lion-
programmet och utmärkelser för återuppbyggnad av klubbar. Eurafrican Department är en viktig 
resurs för medlemmarna i distriktsguvernörens team. 

  
Ledarutveckling  

E-post: leadership@lionsclubs.org  
Utformar, utvecklar, genomför och utvärderar ledarskapsprogram, seminarier och konferenser på 
internationell nivå, multipeldistriktsnivå, distriktsnivå och klubbnivå. Tillhandahåller möjligheter till 
onlineutbildning (Ledarskapsresurscenter: http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/leadership-development/index.php) samt kursplaneverktyg och resurser som används 
lokalt. Stödjer och samarbetar med det globala ledarskapsteamet (GLT) för att identifiera och 
uppfylla utbildnings- och utvecklingsbehov bland lionmedlemmar runtom i världen. 

  
 
Global Development Group 
E-post: globaldevelopment@lionsclubs.org 

Service Activities 
E-post: programs@lionsclubs.org 
Stödjer lion- och leomedlemmar när de genomför viktiga serviceprojekt och aktiviteter genom att 
tillhandahålla resurser för projektplanering. För närvarande inkluderar servicekategoriererna barn, 
ungdomar, hälsa, miljö och internationella relationer samt specialinitiativ såsom 
hundraårsjubileets hjälputmaning och läsprogrammet. Divisionen samlar även in information lion- 
och leomedlemmarnas aktiviteter genom serviceaktivitetsrapporten. Denna information hjälper 
organisationen att demonstrera hur lion- och leomedlemmarnas lokala insatser positivt påverkar 
globala prioriteringar. Divisionen för serviceaktiviteter består av Programs & Service Activities och 
Leo Club Program Department 

 
Marknadsföring och medlemskap 

 
Medlemskap 
E-post: membershipdev@lionsclubs.org 
Leder och initierar medlemmarnas och medlemkommittéernas insatser för att fastställa en standard 
för medlemskap och program för att rekrytera nya medlemmar till organisationen.  Ansvarar för GMT 
och verksamhetsfunktioner. 
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Public Affairs 
E-post: pr@lionsclubs.org 
Leder PR-aktiviteter som till exempel kontakten med allmänheten och media.  Hanterar all 
ljud/videoproduktion och tillhandahåller kreativa förslag gällande uppmärksammade evenemang och 
program som till exempel hundraårsjubileet och Lions dag med FN, m.m. 

 
 

Marketing 
E-post: marketing@lionsclubs.org 
Leder, utvecklar och genomför marknadsföringsstrategier för att stödja viktiga program inom 
organisationen, som till exempel nya initiativ för klubbar, medlemmar och hjälpinsatser. Avdelningen 
marknadsför även program för erkänsla och andra viktiga Lions-program.  Ansvarar för den grafiska 
avdelningen. 

 
Communications 
E-post: communications@lionsclubs.org 
Leder all intern och extern kommunikation, annonsering, varumärkeshantering och organisationens 
budskap.  Detta omfattar all onlinekommunikation och tidningen LION. 

 
 
 

Treasury, Financial & Business Operations Group 

Finance  

E-post: finance@lionsclubs.org  
Hanterar organisationens resurser, både personer och pengar. Ansvarar för organisationens 
finansiella policy och verksamhet, till exempel bankonton, överföring av medel, 
bokföringsfunktioner och investeringar. Utför olika finansiella tjänster för medlemmarna. 

 
  

Information Technology  

E-post: informationtechnology@lionsclubs.org  
Tillhandahåller teknisk service,som till exempel teknisk infrastruktur, medlemssystem och finansiella 
system, ett affärssystem för rapportering, webbplatser för medlemsservice bland annat MyLCI, 
kommunikationssystem, dokumenthanteringssystem, administration av klubb-, tjänstemanna- och 
medlemsinformation, stöd till distrikts/riksmöten och den internationella kongressen samt stöd till 
personalen och medlemmar (website: www.lionsclubs.org).  

 
 

Club Supplies and Distribution  

E-post: clubsupplies@lionsclubs.org  
Ansvarar för lagerhållning, marknadsföring och försäljning av klubbrekvisita över hela världen. 
Hanterar organisationens licensprogram. Samordnar avdelningar som marknadsför, fakturerar, 
anskaffar, skickar ut och inventerar Lions klubbrekvisita över hela världen.  
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Andra grupper vid huvudkontoret 

Convention  

E-post: convention@lionsclubs.org  
Utvecklar, hanterar och samordnar all logistik och alla större aktiviteter i samband med 
internationella kongressen, DG Elect-seminarier och den internationella styrelsens möten.  

 
Legal  

E-post: legal@lionsclubs.org  
Ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala varumärkesregistreringar, det globala 
försäkringsprogrammet, riskhantering och domstolsärenden. Tillhandahåller vägledning och råd till 
Lions medlemmar om organisationens stadgar och arbetsordning samt styrelsens policy, till exempel 
distriktsval, kandidatur till posten som internationell direktor, lösning på tvister och klagomål 
rörande stadgarna. 

 

Lions Clubs International Foundation  

Webbplats: www.lcif.org E-post: lcif@lionsclubs.org  
Ansvarar för stiftelsens administration, till exempel marknadsföring, investeringar, beviljande av 
anslag i samarbete med förtroenderådet och den internationella styrelsen. Stiftelsen ansvarar även 
för katastrofanslag, SightFirst-programmet, Lions Quest-programmet och andra humanitära 
anslagsprogram samt hanterar donationer och utmärkelser. 
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Vi tjäna 
 
 

The International Association of Lions Clubs 
 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

Telefon:  630 571 5466 
Fax:  630 571 1693 

www.lionsclubs.org  
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