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Ansökan om ändring av klubbnamn 

 
 
En lionklubb kan ansöka om att ändra sitt namn genom att skicka in de handlingar som anges 
nedan till Eurafrican Department via e-post eurafrican@lionsclubs.org eller via fax 630-706-9058.  
 
Observera: För att godkännas måste det nya namnet uppfylla bestämmelserna avseende klubbnamn 
i de internationella stadgarna och i den internationella styrelsens policymanual.  Vänligen se sidan 2.  
 
 
Klubbnamn              
 
 
Klubbnummer (6 siffror)      Distrikt:     
 

 
Klubbens nya namn         _______  
 
 
FÖLJANDE HANDLINGAR MÅSTE BIFOGAS  
(ENLIGT DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS POLICYMANUAL, KAPITEL V, AVSNITT K, ÄNDRING AV 
KLUBBNAMN):  
 
1. Ett protokoll från lionklubbens styrelse som godkänner namnändringen.  

 
 
2. Ett brev innehållande distriktsguvernörens yttrande om namnändringen. 

 
 

3. Ett brev undertecknat av en tjänsteman i var och en av de angränsande lionklubbarna som 
bekräftar att man samtycker till namnändringen.  

 
 
Vill ni beställa ett nytt charterbrev till en kostnad om USD 25? (Ingen fraktkostnad tillkommer.) 
Leveranstiden är 4-6 veckor. Vänligen bifoga ett insättningskvitto från en bank som visar att ni har 
överfört USD 25 till Lions Clubs Internationals konto. 
 
 Ja  Nej 
 
 
Jag har uppfyllt kraven ovan och ansöker om namnändring: 
 
 
                   

         Datum     Klubbpresidentens namnteckning 
DA-980.SW 10/17  
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KLUBBNAMN 
 

Det nya namnet måste uppfylla bestämmelserna avseende klubbnamn i de internationella 
stadgarna och i den internationella styrelsens policymanual, kapitel X, avsnitt 5. Klubbnamn. 

 
a.  Den föreslagna lionklubbens namn måste vara detsamma som ortnamnet, 

eller motsvarande administrativa enhet, där klubben är belägen.  Med 
ortnamn avses stad, by, prefektur, län eller liknande officiellt namngivet 
område. Om den föreslagna klubben inte är belägen inom ett specifikt 
område måste namnet vara det bäst lämpade samt ett lokalt identifierbart 
och officiellt namn på ett område där klubben är belägen. 

 
b.  En särskiljande beteckning måste läggas till för klubbar på samma ort, eller 

motsvarande område, och kan vara ett namn som på ett tydligt sätt 
särskiljer klubben från alla andra klubbar på orten, eller motsvarande 
område.  Den särskiljande beteckningen kommer att läggas till efter 
ortnamnet och kommer att åtskiljas av parentes i organisationens officiella 
register.   

 
c.  Beteckningen "Host Club" är en hedersbetygelse och skall tilldelas den 

första klubben på orten,  men medför inga speciella förmåner eller 
privilegier. 

 
d. Lionklubbar får inte namnges efter levande personer, dock med undantag 

för de personer som har varit presidenter för Lions Clubs International. 
 
e. Ingen lionklubb kan lägga till "International" som särskiljande beteckning 

efter sitt namn. 
 

f. Beteckningen "Leo" kan läggas till som särskiljande beteckning i en 
lionklubbs namn. 

 
g.  Vid användande av ett företagsnamn i lionklubbens namn måste ett brev, 

eller liknande skriftlig handling, vilket utvisar att företaget har godkänt 
användande av sitt namn vid namngivande av lionklubben bifogas ansökan, 
till exempel ett brev från auktoriserad representant för företaget skrivet på 
företagets brevpapper, innan den nya klubbens namn kan godkännas.  
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