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Formulär för anhållan om samgående av lionklubbar 

Distrikt   
 
Ifyllt formulär måste postas till Lions Clubs International, Eurafrican Department, 300 W. 22nd Street, 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA, eller e-postas till eurafrican@lionsclubs.org  Markera lämpliga 
rutor och skicka in alla dokument som behövs.  
 
Namn på lionklubb(ar) som ska avregistreras och klubbnummer:        

               
 
Namn på kvarvarande lionklubb och klubbnummer:         

               
 
Anhållan om namnändring:  Ja   Nej   klubbnamn        
Notera: För att anhållan om namnändring ska godkännas måste det nya namnet uppfylla bestämmelserna avseende 
klubbnamn i de internationella stadgarna och den internationella styrelsens policy. 

Anhållan om ett nytt charterbrev:  Ja   Nej   För klubbar utanför US/Kanada - - vänligen bifoga ett 
överföringskvitto som uppvisar en överföring om USD 25 till Lions Clubs Internationals konto. 
 
Klubb som blir kvar efter samgående ska skicka in följande: 
 
   1) En kopia av samgåendebeslut antaget av varje klubb som deltar i samgåendet. 
 
   2) En kopia av distriktsrådets beslut som godkänner samgåendet. 
 
   3) En kopia av den månatliga medlemsrapporten från den kvarvarande klubben vilken listar de 

medlemmar som skall överföras som transfermedlemmar. 
 
   4) Har alla utestående fordringar från organisationen, multipeldistrikt och distrikt eller underdistrikt  

betalats? 
 
   5) Har charterbrev från klubb(ar) som avslutats överlämnats till distriktsguvernören för retur till 

internationella kontoret? 
 
   6) Vill ni beställa ett certifikat avseende samgåendet till en kostnad av USD 25? (Ingen portokostnad debiteras) 

 Ja   Nej  
För klubbar utanför US/Kanada - - vänligen bifoga ett överföringskvitto som uppvisar en överföring om USD 25 till 
Lions Clubs Internationals konto. 
 

UNDERSKRIFT AV ÅTERSTÅENDE TJÄNSTEMÄN 
 

                      
Datum     Klubbpresident   Medlemsnummer 

 
                      

Datum     Klubbsekreterare   Medlemsnummer 
 
                      

Datum     Distriktsguvernör   Medlemsnummer 
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PROCEDUR FÖR SAMGÅENDE AV TVÅ ELLER FLER LIONKLUBBAR 
 
Följande procedur skall följas när två eller fler lionklubbar beslutar att gå samman: 
 
1. Klubbarna som vill gå samman skall hålla ett gemensamt möte för att besluta följande: 
 

a. Vilken klubb som skall upplösas. 
 

b. Huruvida kvarblivande klubbens namn skall ändras. Om så är fallet, bestämma vad den 
skall heta. Namnändringen måste godkännas av distriktsrådet och District and Club 
Administration Division vid det internationella huvudkontoret. 

 
c. Huruvida kvarvarande klubbens tjänstemän och kommittéer skall fullgöra sina mandat 

eller nya tjänstemän skall väljas efter att klubbarnas samgående godkänts. Om val 
kommer att hållas skall plats, datum och tid för detta fastställas. Valresultatet skall 
meddelas distriktsguvernören och internationella kontoret. 

 
d. Anta en resolution som fastställer plats, datum och tid för den kvarvarande styrelsens och 

klubbens möten efter att samgåendet är klart. Anta en resolution om att använda 
organisationsdatum för den kvarblivande klubben. 

 
2. Medlemmarna i var och en av de klubbar som vill gå samman skall anta en resolution som 

godkänner sammanslagningen 
 
3. Klubben/arna som skall upplösas måste också vidta följande åtgärder före samgåendet: 
 

a. Betala alla utestående fordringar. 
 

b. Överföra alla medel i aktivitets- respektive administrationskonton till motsvarande konton i 
den kvarvarande klubben. 

 
c. Göra sig av med alla klubbens rekvisita på lämpligt sätt. 

 
d. Sända in sin sista månatliga medlemsrapport till internationella kontoret med namnen på 

medlemmar som överförs till kvarvarande klubben. 
 

e. Överlämna sin charter till distriktsguvernören. 
 
4. Den kvarvarande klubben skall skicka in följande dokument och material till District and Club 

Administration Division på internationella kontoret: 
 

a.  En kopia av resolutionen om samgåendet, godkänd av alla berörda klubbar. 
 

b. En kopia av distriktsrådets beslut som godkänner samgåendet. 
 

c. En månatlig medlemsrapport med namn på transfermedlemmar från upplöst/a klubb(ar). 
 

d. Formulär för anhållan om samgående. 
 
5. Den sammanslagna klubben kan, efter beställning, erhålla ett certifikat för samgåendet. 
 


	Formulär för anhållan om samgående av lionklubbar
	UNDERSKRIFT AV ÅTERSTÅENDE TJÄNSTEMÄN

	Formulär för anhållan om samgående av lionklubbar: 
	undefined: 
	Namn på lionklubbar som ska avregistreras och klubbnummer: 
	undefined_2: 
	Namn på kvarvarande lionklubb och klubbnummer: 
	Notera För att anhållan om namnändring ska godkännas måste det nya namnet uppfylla bestämmelserna avseende: 
	Nej: Off
	klubbnamn: Off
	Nej_2: Off
	För klubbar utanför USKanada: Off
	1 En kopia av samgåendebeslut antaget av varje klubb som deltar i samgåendet: Off
	2 En kopia av distriktsrådets beslut som godkänner samgåendet: Off
	3 En kopia av den månatliga medlemsrapporten från den kvarvarande klubben vilken listar de: Off
	4 Har alla utestående fordringar från organisationen multipeldistrikt och distrikt eller underdistrikt: Off
	5 Har charterbrev från klubbar som avslutats överlämnats till distriktsguvernören för retur till: Off
	6 Vill ni beställa ett certifikat avseende samgåendet till en kostnad av USD 25 Ingen portokostnad debiteras: Off
	Ja: Off
	Nej_3: Off
	UNDERSKRIFT AV ÅTERSTÅENDE TJÄNSTEMÄN: 
	undefined_4: 
	Datum: 
	Medlemsnummer: 
	Datum_2: 
	Medlemsnummer_2: 


