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Kapitel 3    
 

DISTRIKTETS ADMINISTRATION 
 
Distriktsguvernörerna har mycket att göra. De får mycket post, de fyller i reseräkningar 
och tjänsteutgiftsräkningar samt deltar i många möten. Dessa och alla övriga uppgifter 
kommer att kräva mycket tid. Att delegera vissa uppgifter till första och andra vice 
distriktsguvernör och till medlemmarna i distriktsrådet förbättrar distriktets administration 
och ökar andra medlemmars förmåga som effektiva ledare. 
  
Stadgar och arbetsordning i distriktet måste överensstämma med multipeldistriktets och 
med Lions Clubs Internationals stadgar och arbetsordning. Distriktets stadgar och 
arbetsordning måste även överensstämma med den internationella styrelsens policy. 
 
En matrikel eller handbok i distriktet är till hjälp för alla klubbar. Det är viktigt att 
publicera namn, adresser, telefonnummer, faxnummer, e-postadresser, datum och 
tider. 
 
 

Distriktsrådet 
Distriktsrådet hjälper distriktsguvernören att lägga upp den administrativa verksamheten 
samt fastställa och införa administrativa planer och policy som gagnar organisationen 
inom distriktet. 
 
Distriktsrådets medlemmar omfattar: 
 

• Distriktsguvernören 
• Närmast föregående distriktsguvernör 
• Första och andra vice distriktsguvernör 
• Distriktssekreterare och distriktskassör (eller distriktssekreterare/kassör) 
• Regionordförande (valfri post) 
• Zonordförande 
• Andra lionmedlemmar som distriktets stadgar föreskriver, till exempel 

distriktsordförande eller koordinatorer. 
 
Medlemmarna i distriktsrådet, med undantag för distriktsguvernören, har ingen rösträtt 
såvida inte distriktets stadgar och arbetsordning ger dem rösträtt. 
 
Distriktsrådets medlemmar, med undantag för distriktsguvernören och de vice distrikts-
guvernörerna, väljs eller utses i enlighet med distriktets eller multipeldistriktets stadgar 
och arbetsordning. Engagemang bland de lionmedlemmar som innehar dessa poster är 
viktigt för dig och kommer att vara dig till hjälp för att kunna uppnå distriktets mål. 
 
Distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernör, distriktssekreteraren, 
distriktskassören (eller sekreterare/kassör), regionordförande och zonordförande 
kommer att erhålla var sin rockslagsnål utan kostnad. Varje distriktsordförande, vilken 
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är officiellt erkänd av LCI, kommer att erhålla var sitt rockslagsmärke. Nålar till tidigare 
distriktsguvernörer kan köpas från avdelningen Club Supplies Sales. 
 
Distriktsrådets uppgifter är följande: 
 

• Hjälpa till att lägga upp och införa distriktets administrativa planer och policy. 
• Ta emot rapporter och rekommendationer gällande distriktets klubbar, zoner 

och regioner. 
• Följa upp att distriktskassören inkasserar alla medlemsavgifter (eller 

sekreterare/ kassör). 
• Fastställa var insamlade medel skall sättas in. 
• Godkänna betalning av alla utanordnade kostnader avseende distriktets verk-

samhet. 
• Fastställa om borgen måste ställas för distriktets verksamhet och i så fall hur 

stort detta belopp skall vara. 
• Erhålla finansiella rapporter från distriktskassören två gånger per år eller 

oftare om så anses nödvändigt. 
• Ombesörja revision av distriktets konton och bokföring efter verksamhetsårets 

slut. 
• Fastställa dagar och tider för distriktsrådets möten i samarbete med distrikts-

guvernören. 
 
 

Första och andra vice distriktsguvernör 
Första vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör är viktiga medlemmar inte 
endast i distriktsguvernörens team, utan även i distriktsrådet.  En översikt över ansvar 
för dessa viktiga poster finns i kapitel 1 i denna handbok. 
 
 

Distriktets sekreterare/kassör 
Distriktssekreterarens/kassörens uppgifter leds och följs upp av distriktsguvernören. 
 
Distriktssekreterarens uppgift är att: 
 

• Främja organisationens syften. 
• Föra fullständiga protokoll vid distriktsrådets alla möten och vid distriktsmötet. 
• Inom fem dagar efter varje möte skicka kopia av distriktsrådets protokoll till 

distriktsrådets medlemmar och till Eurafrican Department vid Lions Clubs 
International. Efter distriktsmötet skicka kopia av protokollet till 
distriktsguvernören, varje klubbsekreterare i distriktet och till Eurafrican 
Department vid Lions Clubs International. 

• Följa upp att klubbarna i distriktet skickar in den månatliga medlemsrapporten 
och distribuera den månatliga rapporteringshistoriken till distriktets tjänstemän 
på distriktsguvernörens begäran. 
 

Distriktskassörens uppgift är att: 
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• Sätta in medel i den bank distriktsrådet har beslutat. 
• Utbetala medel endast efter godkännande av distriktsrådet. 
• Inhämta garanti från denna tjänsteman för det rätta fullgörandet av dess 

uppgifter. 
• Varje halvår presentera finansiella rapporter för distriktsrådet och andra 

rapporter på begäran av distriktsrådet. 
• Överlämna bokföring och konton för revidering när distriktsrådet så begär. 
• Omedelbart efter verksamhetsårets utgång till efterträdaren överlämna likvida 

medel och alla handlingar som berör posten distriktssekreterare/kassör. 
• Utföra övriga uppgifter som vanligen åvilar distriktssekreteraren/kassören eller 

de uppgifter distriktsguvernören eller distriktsrådet delegerar. 
 
 

Regionordförande 
Regionordförande är en valfri post. Om distriktsguvernören väljer att ej tillsätta posten är 
den vakant under distriktsguvernörens ämbetsår. 
 
Regionordföranden väljs med anledning av hans/hennes goda ledaregenskaper. Detta 
är inget hedersuppdrag, utan den lionmedlem som väljs innehar en viktig post. Även om 
de flesta regionordförande inte blir distriktsguvernörer bör de inneha liknande 
personlighet och förmåga som en distriktsguvernör. Regioner består vanligtvis av 9-16 
klubbar. 
Regionordföranden måste: 
 

• Vara en aktiv medlem och ha fullgjort sina skyldigheter i en klubb i regionen, 
vilken har fullgjort sina skyldigheter. 

• Ha tjänstgjort, eller vid den tidpunkt han/hon tillträder regionordförandeposten 
att ha tjänstgjort, som president i en lionklubb under en full mandattid eller 
större delen därav och dessutom som medlem av klubbstyrelsen under minst 
två år. 

 
Regionordförandens uppgift är att: 
 

• Främja organisationens syften. 
 
• Övervaka zonordförandenas aktiviteter i regionen samt de distriktsordförande 

distriktsguvernören har anvisat honom/henne. 
 
• I samarbete med distriktets GMT-koordinator, spela en aktiv roll i att 

organisera nya klubbar och stärka svaga klubbar  
 
• Besöka ett ordinarie möte i varje klubb i regionen minst en gång under 

dennes ämbetsperiod, och rapportera vad man funnit till distriktsguvernören, 
distriktets GMT-koordinator och distriktets GLT-kooodinator. 
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• Besöka ett ordinarie styrelsemöte i regionen minst en gång under dennes 
ämbetsperiod, och rapportera vad man funnit till distriktsguvernören, 
distriktets GMT-koordinator och distriktets GLT-kooodinator.  

  
• Sträva efter att varje klubb i regionen driver sin verksamhet i enlighet med 

klubbens egna stadgar och arbetsordning. 
 

• Uppmuntra klubbens excellensprocess till klubbarna i regionen och 
samarbeta med distriktets GMT-koordinator, distriktets GLT-koordinator och 
distriktsguvernörens team för att genomföra programmet inom regionen. 

 
• I samarbete med distriktets GLT-koordinator, spela en aktiv roll i att stödja 

ledarskapets intiativ genom att informera Lions inom regionen om möjligheter 
till ledarutveckling i regionen, distriktet eller multipeldistriktet 

 
  
• Uppmuntra klubbarna i regionen att sända minst det antal delegater varje 

klubb har rätt till att delta i internationella kongresser, riksmöten och 
distriktsmöten. 

 
• Genomföra officiella besök på klubbmöten och charterfestligheter på uppdrag 

av distriktsguvernören. 
 
• Från tid till annan utföra andra uppgifter på uppdrag av distriktsguvernören. 
 

Om denna post av någon anledning blir vakant skall distriktsguvernören utse en 
efterträdare som innehar posten under resten av ämbetsperioden. 
 
 

Zonordförande 
Zonordföranden är länken mellan klubbarna i zonen och distriktets ledning. 
Zonordföranden motiverar, stödjer och kommunicerar med klubbarna. Zonordföranden 
innehar goda ledaregenskaper och vara respekterad i området. Om denna post av 
någon anledning blir vakant skall distriktsguvernören utse en efterträdare som innehar 
posten under resten av ämbetsperioden. Zoner består generellt av 4-8 klubbar. 
 
Zonordföranden måste: 
 

• Vara en aktiv medlem och ha fullgjort sina skyldigheter i en klubb i zonen, 
vilken har fullgjort sina skyldigheter. 

• Ha tjänstgjort, eller vid den tidpunkt han/hon tillträder zonordförandeposten att 
ha tjänstgjort, som president i en lionklubb under en full mandattid eller större 
delen därav och dessutom som medlem av klubbstyrelsen under minst två år. 

 
Zonordförandens uppgift är att: 
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• Främja organisationens syften. 
 

• Vara ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté i zonen och kalla till 
regelbundna möten i denna kommitté. 
 

• Sträva efter att inkludera distriktets GMT-koordinator och GLT-koordinator och 
distriktsguvernörens team som särskilda gäster till distriktsguvernörens 
rådgivande kommitté för att diskutera behov beträffande medlemskap och 
ledarutveckling samt hur dessa grupper och distriktsguvernörens team kan bistå 
med medlemskap och ledarutveckling inom zonen. 
 

• Sammanställa en rapport från varje mäte med distriktsguvernörens rådgivande 
kommitté och skicka kopior inom fem (5) dagar därefter till Lions Clubs 
International och till distriktsguvernören, distriktets GMT-koordinator och 
distriktets GLT-koordinator och regionordförande.  
 

• Uppmuntra klubbens excellensprocess till klubbarna i zonen och samarbeta med 
distriktets GMT-koordinator, distriktets GLT-koordinator och distriktsguvernörens 
team för att genomföra programmet inom zonen. 

 
• I samarbete med distriktets GMT-koordinator, spela en aktiv roll i bildandet av  

nya klubbar och hålla sig informerad om verksamheten och välbefinnandet för 
alla klubbar i zonen. 
 

• I samarbete med distriktets GLT-koordinator, spela en aktiv roll i att stödja  
ledarskapets initiativ genom att informera lionmedlemmar izonen om möjligheter 
till  ledarutveckling i zonen, distriktet eller multipeldistriktet.  
 

• Representera varje klubb i zonen beträffande eventuella problem med distriktet, 
multipeldistriktets guvernörsrådsordförande eller med Lions Clubs International 
International. 
 

• Övervaka utvecklingen av distriktet, multipeldistriktet och Lions Clubs 
International projekt i hans/hennes zon. 
 

•  Sträva efter att varje klubb i regionen driver sin verksamhet i enlighet med 
klubbens egna stadgar och arbetsordning. 
 

• Uppmuntra klubbarna i regionen att sända minst det antal delegater varje klubb 
har rätt till att delta i internationella kongresser, riksmöten och distriktsmöten. 
 

• Besöka ett ordinarie möte i varje klubb i zonen en eller flera gånger under 
hans/hennes ämbetsperiod, rapporterar vad has /hennes resultat till regionens 
ordförande - särskilt i avseende till svagheter som han/hon kan ha upptäckt 
(kopia till distriktsguvernören, distriktets GMT-koordinator och distriktet GLT-
koordinator) 
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• Utföra andra uppgifter och åtgärder på uppdrag av den internationella styrelsen. 
 

 

Distriktsguvernörens rådgivande kommitté  
Denna kommitté fungerar som ett rådgivande och administrativt organ för 
distriktsguvernören och distriktsrådet. Den består av: 
 

• En zonordförande som är kommitténs ordförande. 
 

• Presidenter och sekreterare bland klubbarna i zonen. 
 

Distriktsguvernörens rådgivande kommitté har till uppgift att: 
 

• Hjälpa zonordföranden att se till att samtliga klubbar i zonen arbetar effektivt 
och i överensstämmelse med stadgar och arbetsordning. 

• Uppmuntra klubbarna till att delta i zonmötet, distriktsmötet, riksmötet och den 
internationella kongressen. 

• Hjälpa zonordföranden att intressera klubbarna i zonen för att sända 
representanter till charterfester när nya klubbar bildas inom zonen. 

• Diskutera olika sätt att hjälpa svaga klubbar, till exempel med 
klubbadministration, medlemsutveckling eller finanser samt klubbar i status 
quo. 

• I samverkan med zonordföranden verka för att klubbarna arrangerar 
gemensamma klubbmöten, deltar i speciella evenemang, till exempel för att 
uppmärksamma distriktsguvernörens månad, installera klubbtjänstemän, ta in 
nya medlemmar och hedra medlemmar som tilldelas nyckelutmärkelser. De 
kan också arrangera gemensamma idrottstävlingar, banketter och andra 
evenemang. 

 
Kommitténs möten ger zonordföranden möjlighet att främja och uppmuntra till enighet 
bland klubbarna i zonen. Klubbarna kan vid kommitténs möten även dela med sig av 
idéer och bästa arbetssätt. Överväg att bjuda in distriktets GMT- eller GLT-koordinator 
för att presentera nya strategier och möjligheter för medlems- och ledarutveckling.  
 
 
Distriktsguvernörens rådgivande kommitté bör sammanträda minst tre gånger under 
verksamhetsåret. 
 

• Det första mötet hålls 90 dagar efter den internationella kongressen.  
• Det andra mötet hålls i november.  
• Det tredje mötet hålls i februari eller mars.  
• Det fjärde mötet, vilket är valfritt, arrangeras cirka trettio dagar före 

distriktsmötet eller riksmötet. Man kan till exempel utnyttja detta tillfälle till att 
hedra en nuvarande eller tidigare distriktstjänsteman.  
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Distriktsrådsmöten 
Distriktsrådet sammanträffar minst fyra gånger under verksamhetsåret. Distriktets 
stadgar och arbetsordning ger vägledning om datum för dessa möten. Om distriktets 
stadgar och arbetsordning inte innehåller denna information skall distriktet följa 
Standardstadgar och arbetsordning för distrikt. Skicka en kopia av protokollet från varje 
distriktsrådsmöte till Eurafrican Department vid det internationella huvudkontoret. 
 
 
Dagordning för distriktsrådsmöten 
Punkter och ämnen som distriktsrådet behöver diskutera skall finnas med på 
dagordningen till varje distriktsrådsmöte.  
 
Punkter på dagordningen kan omfatta: 
 
  1. Mötet öppnas. 
  2. Upprop och uppläsning av meddelanden från frånvarande medlemmar. 
  3. Godkännande av protokoll från föregående möte. 
  4. Ekonomisk rapport. 
  5. Uppföljning av ärenden från föregående möte. 
  6. Godkännande av utbetalningar. 
  7. Skrivelser och åtgärder som har vidtagits. 
  8. Rapporter från kommittéer, regioner och zoner. 
  9. Tid och plats för nästa möte. 
10. Mötet avslutas. 
 
 
Tidigare distriktsguvernörer 
Distriktets tidigare distriktsguvernörer har värdefulla erfarenheter som du kan ha nytta 
av. Om deras erfarenhet används på ett klokt sätt kommer detta att bidra till dina 
framgångar. De har antagligen också ställts inför många av de utmaningar som du 
kommer att ställas inför. 
 
Följande är några av de poster tidigare distriktsguvernörer kan inneha: 
 

• Guiding Lion för nya klubbar. 
• Talare vid seminarier. 
• Planerar seminarier. 
• Organisatör av nya klubbar. 
• Förrättare av installationsceremonier. 
• Ordförande i en distriktskommitté. 
• Medlem i kommittén för långsiktsplanering. 

 
 
Information för regionordförande/zonordförande 
Att genomföra informationsmöten för regionordförande och zonordförande säkerställer 
att dessa distriktstjänstemän är välinformerade och effektiva. Regionordföranden och 
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zonordföranden samarbetar för att säkerställa tillväxt och framgångar bland klubbarna. 
Informationen till dessa ordförande kan fokusera på:   
 
1.  Ordförandens uppgifter. 
2.  Värdet av regelbundna möten för regionordförande och zonordförande. 
3.  Betydelsen av klubbesök genomföra av reginordförande och zonordförande. 

a. Be ordförandena att utvärdera klubbarnas administrativa och finansiella 
arbetssätt, dess interna och externa kommunikation, närvaro, medlemstillväxt, 
informationsinsatser och serviceprojekt. Ofta visar resultaten att klubbarna 
behöver hjälp. 

b. Dela med sig av kunskaper, erfarenheter och verktyg som klubbarna kan 
använda för att komma tillrätta med eventuella problem. 

4.  Att tala inför grupp. 
5.  Intagning av nya medlemmar. 
6.  Distriktsguvernörens rådgivande kommitté. 
7.  Uppgift och ansvar för varje distriktstjänsteman och kommittéordförande. 
8.  Reorganisering av svaga klubbar och status quo-klubbar och olika sätt att stödja 

nya klubbar. 
9.  Den betydelse regionordförande och zonordförande har i distriktet och för hela 

organisationen. 
 
 
Klubbesök 
Distriktsguvernörens ser till att varje lionklubb i distriktet besöks eller kontaktas av en 
distriktstjänsteman en gång om året, bland annat för att främja framgångsrik 
verksamhet i klubben. Istället för individuella klubbesök kan zonbesök genomföras där 
zonens klubbar deltar. Dessa zonbesök kommer att räknas som distriktsguvernörens 
årliga besök i de klubbar som deltar i zonbesöket. Även regionordförandena och 
zonordförandena bör besöka sina klubbar en gång per år. 
 
Syftet med ett klubbesök är att: 
 

• Säkerställa att klubben: 1) Fungerar i enlighet med organisationens policy samt 
stadgar och arbetsordning. 2) Genomför meningsfulla hjälpprojekt. 3) Hanterar 
sina finanser på ett utmärkt sätt. 4) Upprätthåller effektiv intern kommunikation 
och genomför fortlöpande PR-program gentemot allmänheten. 5) Genomför 
program om medlemsrekrytering, information och retention. 6) Deltar i distriktets, 
multipeldistriktets och i internationella evenemang. 

• Presenterar information från den internationella presidenten, den internationella 
styrelsen och distriktet. 

• Diskuterar eventuella svårigheter och möjliga lösningar. 
 
 

Planera dina besök  
1. Prioritera klubbar som behöver omedelbar hjälp: 

a. Klubbar med svag medlemstillväxt eller som har problem med ledarskap. 
b. Klubbar i status quo eller i finansiell avstängning. 
c. Klubbar med färre än 20 medlemmar. 
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d. Klubbar som närmast föregående distriktsguvernör har informerat dig om att de 
behöver stöd. 

2. Lägg upp en besöksplan. 
3. Informera klubbarna i god tid i förväg. Ange datum för besöken i distriktets nyhetsbrev. 
4.   Förbered inför ditt besök.  

a. Följ upp de månatliga medlemsrapporterna. 
b. Kontrollera om klubben har betalat sina avgifter till distriktet, multipeldistriktet och till LCI. 

Var beredd att erbjuda lösningar till klubbar med utestående skulder. 
c. Tala med regionordförande och zonordförande om klubbarnas verksamhet och insatser. 
d. Bekanta dig med klubbarnas serviceprojekt. 
e. Fastställ hur du kommer att presentera din information samt hur du kan vägleda och ge 

inspiration. 
f. Välj ut lämpligt material att ta med på klubbesöket. 
g. Förbered frågor till klubben, antingen i samband med klubbsammanträdet eller vid ett 

separat möte med styrelsen. (Besöksrapporten tar upp frågor som du kan ställa). 
5.  Under besöket deltar du i medlemsmötet och träffar styrelsen. Uppmärksamma utmärkta 

prestationer som har utförts samt diskutera frågor och problem som medlemmarna har. 
Uppmuntra till medlemstillväxt, information och retention. 

 
 
Leoklubbesök   
Besök i leoklubbar: Distriktsguvernören kommer att erhålla ersättning för utgifter som 
hänför sig till ett årligt officiellt besök i varje leoklubb i hans/hennes distrikt. Besöken är 
ej obligatoriskt och kan inte vara längre än en dag. Det rekommenderas att mer än en 
leoklubb besöks under samma dag eller att leoklubbesöken görs i samband med besök 
i lionklubbar. Ersättning kommer även att utbetalas för följande: 
 
a. Överlämnande av organisationscertifikat till nya leoklubbar. 
b. Jubileer i leoklubbar som firar fem år och därefter vart femte år. 
c. Installation av leoklubbtjänstemän. 
 
 
Distriktsguvernörens rapport av möten och klubbesök  
Det är mycket viktigt att samtliga möten och klubbesök inrapporteras till Lions Clubs 
International. Rapporten skall: 
 

• Fyllas i för varje möte och varje klubbesök. 
• Bifogas tillsammans med den månatliga reseräkningen (C-30). 

 
 

 
 
Ändring av distriktsgränser 
Alla förslag till ändring av distriktsgränser kräver godkännande av den internationella 
styrelsen. Ändring av distriktsgränser kan avse: 
 

• Att ett enkeldistrikt omvandlas till ett multipeldistrikt. 
• Att ett existerande multipeldistrikt utökas med fler distrikt. 
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• Uppdelning eller sammanslagning av ett eller fler distrikt. 
• Att nuvarande distriktsgränser ändras. 
• Sammanslagning av angränsande deldistrikt. 

 
 
Minimikrav 
Innan ett förslag om ändring av distriktsgränser kan behandlas av den internationella 
styrelsen måste följande krav uppfyllas: 
 

• Ändringsförslaget måste sändas in av ett enkeldistrikt eller ett multipeldistrikt. 
• De föreslagna nya distrikten måste ha: 

    -    Minst 35 lionklubbar som har fullgjort sina skyldigheter. 
    -    Minst 1 250 medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter, såvida inte 

förslaget minskar antalet distrikt och att det skulle vara svårt att driva 
distriktet på grund av geografiska eller andra begränsningar. 

• Ändringsförslag från ett enkeldistrikt måste godkännas vid årsmötet i 
enkeldistriktet. 

• Ändringsförslag från ett multipeldistrikt måste vara godkänt av riksmötet i 
multipeldistriktet och av distriktsmötet i det/de deldistrikt ändring av 
distriktsgränser omfattar, under förutsättning att det/de deldistrikt ändringen 
avser uppfyller fordringarna för ett fullvärdigt distrikt. 

• Avgiften för ändring av distriktsgränser är USD 500,00. Om förslaget minskar 
antal distrikt medför detta befrielse från avgiften. 

• När ett distrikt indelas i fler distrikt bör helst ett av de nya distrikten behålla 
den ursprungliga distriktsbeteckningen. 

 
 
Ansökan till Lions Clubs International 
Enkeldistrikt och multipeldistrikt som anhåller om ändring av distriktsgränser måste 
sända in följande handlingar, vilka måste vara det internationella huvudkontoret 
tillhanda senast 60 dagar före styrelsemötet i oktober: 
 
 

• En vidimerad kopia av protokollet från respektive distriktsmöte i enkeldistrikt 
eller distrikt samt riksmöte i multipeldistrikt, vid vilket förslaget godkändes. 

• En lista över de klubbar som skall ingå i respektive föreslaget distrikt med det 
totala antalet medlemmar i varje klubb. 

• En karta som på ett tydligt sätt utvisar de föreslagna gränserna i alla 
föreslagna distrikt eller ändring av gränser. 

• Betalning av avgift för ändring av distriktsgränser om USD 500,00, vilken 
kommer att återbetalas om resultatet av förslaget medför att antalet distrikt 
minskar. 

 
Alla klubbar måste ha fullgjort sina skyldigheter, vilket avser klubbar som:  
 
 

1. Betalat distriktets (enkel, del- och multipel) avgifter 
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2. Betalat internationella avgifter som överstiger USD 10  

 
3. Inte har några obetalda belopp hos LCI som överstiger USD 50, vilka är äldre än 

90 dagar. 
 
 
Styrelsen kan även komma att kräva ytterligare kvalifikationer för att säkerställa sig om 
att de nya distrikten är stabila och kommer att ha en bärkraftig tillväxt.   
 
Inga ansökningar om ändringar av distriktsgränser skall godkännas vid den 
internationella styrelsens möte i juni/juli. 
 
Försummelse att uppfylla något av kraven avseende ändring av distriktsgränser kan 
komma att upphäva den internationella styrelsens godkännande av insänt 
ändringsförslag.  
 
Ansökan om ändring av distriktsgränser skall skickas till: 
 
 Lions Clubs International 
 Eurafrican Department 
 300 W. 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois 60523-8842 

USA 
 
 
Den internationella styrelsens granskning 
Den internationella styrelsen kommer att granska insända ansökningar om ändring av 
distriktsgränser. 
 
Alla godkända förslag till ändring av distriktsgränser kommer att träda i kraft vid slutet av 
nästa internationella kongress, om inget annat har angivits.  
 
 

 
 
 
 
 
Distriktets nyhetsbrev  
Distriktets nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att kommunicera med klubbarna i distriktet. Det 
kan sammanställas av distriktsguvernören, PR-ordföranden eller en annan kvalificerad 
lionmedlem som utses av distriktsguvernören.  
 
Följande förslag kan vara till hjälp vid produktion av nyhetsbrevet: 
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  1. Finn sätt att distribuera nyhetsbrevet som är enkla och billiga.  
2. Gör nyhetsbrevet lättläst. Ange månad och distrikt på framsidan av varje utgåva. 

  3. Berätta om framgångsrika klubbprojekt, medlemmarnas insatser, evenemang i 
distriktet och multipeldistriktet samt internationella evenemang och ge allmän 
information. 

  4. Bestäm utsändningsdatum för nyhetsbrevet och se till att de hålls. 
 
 

Distriktsmöte 
Distriktsmötet hålls i syfte att: 

• Arrangera evenemang som är väsentliga för distriktet. 
• Arrangera seminarier som intresserar många medlemmar och distriktets 

ledare. 
• Ge medlemmarna tillfälle att träffa andra medlemmar. 
• Avhandla distriktets normala ärenden. 
• Vidta åtgärder som gäller distriktet i enlighet med organisationens och 

distriktets stadgar och arbetsordning. 
• Anta resolutioner.  
• Välja distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör, andra vice 

distriktsguvernör och andra distriktstjänstemän. 
• Besluta var nästa distriktsmöte ska hållas. 

 
I vissa fall hålls distriktsmötet i samband med riksmötet.  
 
 
Röstning vid distriktsmöte 
Lions internationella stadgar och arbetsordning föreskriver med hänsyn till röstning vid 
distriktsmöte att: 
 

• Varje klubb måste ha fullgjort sina skyldigheter för att få rösta. 
• Varje klubb är berättigad till en delegat och en suppleant för varje tiotal 

medlemmar i klubben eller större delen därav, vilka har varit medlemmar i 
klubben i minst ett år och en dag, i enlighet med det internationella 
huvudkontorets medlemsregister den första dagen i den månad som föregår 
månaden då distriktsmötet genomförs. Uttrycket större delen härav i detta 
avsnitt skall vara fem eller fler medlemmar. 

• Alla nya och befintliga klubbar har rätt till minst en delegat och en suppleant. 
• Varje certifierad delegat som är närvarande har rätt att avge en röst för varje 

post som ska besättas och för varje ärende som förelagts distriktsmötet. 
 
 
Datum för distriktsmöte 
Distriktsmötet ska hållas minst 30 dagar före den internationella kongressen inleds. 
Detta ger den tillträdande distriktsguvernören tillfälle att förbereda sig för att delta i DG 
Elect seminariet. Seminariet hålls före den internationella kongressen. Distriktsmötet 
ger även klubbarna i distriktet möjlighet att diskutera och besluta om distriktets 
verksamhet. 
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Inrapportera datum för distriktsmöte 
Så snart distriktsrådet har bestämt datum och plats för det kommande distriktsmötet bör 
denna information inrapporteras till Eurafrican Department vid det internationella 
huvudkontoret. Använd formulär DA-20 eller DA-21, vilket du finner i Kapitel 18 i denna 
handbok. 
 
 
Protokoll från distriktsmöte 
De internationella stadgarna och arbetsordningen föreskriver att distriktssekreteraren 
inom sextio (60) dagar efter det att distriktsmöte i enkeldistrikt eller distrikt har 
genomförts skall sända in en kopia av protokollet från mötet till det internationella 
huvudkontoret och en kopia till varje distriktsguvernör. En kopia av protokollet skall även 
sändas till de klubbar i distriktet som skriftligen begär detta. 
 
Även i de fall distriktsmötet genomförs i samband med riksmötet skall protokollet från 
distriktsmötet sändas in till det internationella huvudkontoret. 
 

 
Multipeldistriktets riksmöte 
Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt föreskriver att: 
 

• Ett riksmöte i multipeldistriktet skall hållas varje år före den internationella 
kongressen på den plats som har beslutats vid tidigare riksmöte och vid det 
datum som har beslutats av guvernörsrådet. 

• Orter som vill vara värd för ett riksmöte skall tillställa guvernörsrådets 
ordförande en skriftlig inbjudan. Alla inbjudningar skall inkludera sådan 
information som guvernörsrådet begär, och skall överlämna den till 
guvernörsrådsordföranden senast trettio (30) dagar före det riksmöte där ort 
skall bestämmas. Guvernörsrådet skall fastställa förfarande som skall följas 
vid granskning av inbjudningar och presentation av desamma vid riksmötet, 
liksom åtgärder som skall vidtas av riksmötet för den händelse ingen inbjudan 
mottagits eller godkänts. 

• Guvernörsrådets medlemmar skall vara riksmötets tjänstemän. 
• En riksmötesgeneral och lämpligt antal assistenter till honom/henne skall 

utses av guvernörsrådet. 
• Varje chartrad klubb som fullgjort sina skyldigheter mot organisationen, sitt 

distrikt och multipeldistrikt skall vid varje årsmöte i multipeldistriktet ha rätt till 
en delegat och en suppleant fört varje tiotal medlemmar, eller större delen 
därav, som har tillhört klubben under minst ett år och en dag. Underlag härför 
är det internationella huvudkontorets medlemsregister den första dagen i den 
månad som omedelbart föregår den månad mötet hålls. Uttrycket större delen 
härav i detta avsnitt skall vara fem eller fler medlemmar. Varje certifierad 
delegat som är närvarande skall ha rätt att avge en röst för varje post som 
ska tillsättas och en röst för varje ärende som förelagts riksmötet. Såvida 
inget annat anges skall delegaternas majoritetsbeslut vid omröstning i alla 
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frågor utgöra mötets beslut. Obetalda medlemsavgifter kan regleras och 
ekonomiska skyldigheter kan fullgöras fram till den tidpunkt då delegat-
certifieringen stängs. Denna tidpunkt skall fastställas i enlighet med 
respektive mötes bestämmelser. 

• Ett distrikt respektive multipeldistrikt är beslutsmässigt då en majoritet av 
delegaterna deltar i mötets sessioner. 

• Guvernörsrådet har befogenhet att, när som helst och med goda skäl, ändra 
ort för riksmötet, vilken har beslutats av tidigare riksmöte. Varken 
guvernörsråd, multipeldistrikt eller distrikt skall kunna hållas 
skadeståndsskyldigt av någon klubb eller något deldistrikt som en följd av 
sådant beslut. 

 
 
Ansökan om officiell talare 
Många distrikt begär varje år att tjänstemän, direktörer, tidigare presidenter och tidigare 
direktorer deltar som gästtalare vid deras evenemang. Dessa ansökningar hanteras av 
LCI:s Travel Department. 
 
 
 
DISTRIKTSEVENEMANG 
 

• Vem kan ansöka om en officiell gästtalare? 
- Varje distrikt eller multipeldistrikt kan ansöka om en gästtalare per 

verksamhetsår från det egna konstitutionella området. 
- Detta officiella talaruppdrag måste vara ett evenemang för hela 

distriktet, vilket representerar hela distriktet och ett evenemang till 
vilket alla klubbar i distriktet har inbjudits till att delta. 

- Vid planering av ett officiell talarevenemang rekommenderas ett 
deltagarantal på minst 125 personen innan en inbjudan skickas till 
gästtalaren.  

-  
 

• Hur ansöker man om en officiell talare? 
- Ett distrikt eller multipeldistrikt kan skicka inbjudan direkt till en tilltänkt 

gästtalare. LCI kan även boka in en gästtalare och skicka ut inbjudan. 
- Vid förfrågan kan Travel Department tillhandahålla en lista över 

godkända gästtalare, vilka är tillgängliga under distriktets 
evenemangsdatum. 

- När valet av gästtalare har skett kommer Travel Department bekräfta 
att gästtalaren accepterar inbjudan inom 60 dagar före evenemanget. 
Bekräftelsen kommer att skickas till den person som har initierat 
inbjudan, till gästtalaren samt till sittande verkställande tjänstemän och 
tidigare internationella presidenter i det multipeldistrikt där 
evenemanget kommer att genomföras. 

- En lista över godkända gästtalare finns även i matrikeln på LCI:s 
webbplats. Tillgången till matrikeln är lösenordskyddad och är 
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tillgänglig för multipeldistrikts-, distrikts-, region- och zontjänstemän 
genom den ordinarie registreringsprocessen på webbplatsen.  

- Formulär för anhållan/tillkännagivande av officiell talare måste fyllas i, 
skrivas under och skickas in till Travel Department och det måste vara 
avdelningen tillhanda minst sextio (60) dagar före evenemanget. 
Formuläret kan beställas och kan även sändas in på LCI:s webbplats: 
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/resources/speaker-
request-form.php 

• Vilka är godkända gästtalare? 
- Godkända gästtalare är till exempel internationell president, närmast 

föregående internationell president, internationella vicepresidenter, 
internationella direktorer, samt med vissa begränsningar, tidigare 
internationella presidenter och tidigare internationella direktorer. 
Besöket måste ligga inom deras milersättningsbudget. 

- LCI kan tillhandahålla en lista över godkända gästtalare till kommande 
evenemang. 

- Med undantag för verkställande tjänstemän, måste gästtalare vara 
valda från och boende i det konstitutionella område från vilket inbjudan 
kommer.  De kan emellertid komma från utanför enkeldistriktet eller 
multipeldistriktet. 

- Gästtalare från USA, tillhörande länder, Bermuda och Bahamas eller 
Kanada kan resa inom båda dessa konstitutionella områden. 

- Gästtalare godkänns i enlighet med följande rangordning: 
a) Verkställande tjänsteman, internationell direktor, eller, om ingen av 

dessa finns tillgänglig, därefter: 
b) Tidigare internationell president, tidigare internationell direktor, eller, 

om ingen av dessa finns tillgängliga: 
c) Tidigare distriktsguvernör som bor i det enkeldistrikt eller 

multipeldistrikt där evenemanget kommer att genomföras. 
 

• Hur bjuder vi in en verkställande tjänsteman att tala vid vårt evenemang?  
Den internationella presidenten, närmast föregående internationella president 
samt första och andra vicepresident accepterar med glädje inbjudningar från 
hela världen  

- Begäran skall skickas till Travel Department vid det internationella 
huvudkontoret. 

- Begäran kan avse någon av dessa, en specifik person eller en specifik 
post. 

- Inbjudan skickas av LCI till den verkställande tjänstemannen. 
- Den person som har initierat inbjudan kommer att informeras om 

gästtalaren finns tillgänglig. 
 

• Vilket är det finansiella ansvaret för distriktet (enkel-, del- eller multipel-)?  
- LCI kommer att betala gästtalarens utgifter för resor och för en vuxen i 

sällskap inom talarens respektive budget. 
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- Värddistriktet (enkel-, del, eller multipel-) är ansvarigt för alla lokala 
kostnader för gästtalaren och en vuxen i sällskap, till exempel hotell, 
måltider och lokala transporter. 

  
• Kan vi bjuda in en tidigare internationell president som gästtalare? 

- Tidigare internationella presidenter kan bjudas in som gästtalare om 
ingen av de sittande direktorerna i det konstitutionella området kan 
delta. 

- Tidigare internationella presidenter kan tala i ett angränsande 
multipeldistrikt oavsett tillgången på sittande internationell direktor. 

- Besöket måste falla inom gästtalarens budget. 
 

• Kan vi bjuda in en tidigare internationell direktor som gästtalare? 
- Tidigare internationella direktörer kan bjudas in som gästtalare om 

ingen av de sittande direktorerna i det konstitutionella området kan 
delta. 

- Tidigare internationella direktörer kan tala i ett angränsande 
multipeldistrikt oavsett tillgången på sittande internationell direktör. 

- Besöket måste falla inom gästtalarens budget. 
 
 

• Vad bör vi känna till när det gäller att stå värd för en gästtalare? 
- Gästtalaren är en mycket viktig person vid ert evenemang och skall 

behandlas därefter. 
- Ni kan kommunicera direkt med gästtalaren. Informera honom/henne 

om evenemangets program, klädsel etc. så tidigt som möjligt. 
Informera omedelbart om eventuella ändringar. Det rekommenderas 
även att ni skickar ett par av distriktets nyhetsbrev till gästtalaren, så 
att han/hon kan bekanta sig med distriktet före det officiella besöket. 

- Föreslå lämpliga ämnen att tala om, - vilka är viktiga i distriktet. 
Gästtalaren kommer även att tala om aktuella ämnen inom LCI. Om 
tiden för talet är begränsad måste ni informera gästtalaren om detta. 

- Informera gästtalaren i förväg om namn på och mobiltelefonnummer till 
den person som kommer att möta gästtalaren och en vuxen i sällskap 
på flygplatsen. Be gästtalaren att ringa denna person, till exempel vid 
förseningar. 

- Om gästtalaren har flugit en lång sträcka bör inga utflykter eller 
liknande genomföras på väg till hotellet. Låt gästtalaren och en vuxen i 
sällskap resa direkt till hotellet, så att de kan vila innan evenemang och 
besök inleds. 

- Utse minst en person att vara ansvarig för gästtalaren och en vuxen i 
sällskap under hela vistelsen. Planera gästtalarens hela vistelse, inte 
bara det evenemang vid vilket han/hon kommer att tala. 

- Efter vistelsens slut måste ni se till att gästtalaren och en vuxen i 
sällskap hämtas upp vid hotellet och transporteras till flygplatsen. 

- Behandla era gäster på allra bästa sätt, som vänner som besöker ditt 
hem och som bor kvar över natten första gången! 
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EVENEMANG PÅ KLUBBNIVÅ 

 
•   Kan vi ha en gästtalare på ett evenemang på klubbnivå?  

- Klubbar kan anhålla om en gästtalare till ett klubbjubileum, charterfest 
eller liknande Lions-evenemang. Om den godkända gästtalaren bor 
inom sitt eget enkeldistrikt eller multipeldistrikt krävs inget 
förhandsgodkännande av LCI. 

-   Om det inte går att anlita någon av de godkända gästtalarna inom 
enkeldistriktet eller multipeldistrikt så går det att anhålla om en 
gästtalare från ett angränsande enkeldistrikt eller multipeldistrikt.  

 
 
LCI:s Travel Department kan tillhandahålla en lista över tillgängliga gästtalare på 
begäran.  LCI kommer att täcka resekostnaderna för gästtalaren och för en vuxen i 
sällskap. 
 

Om du har frågor kontaktar du: 
 

Travel Department 
 Telefon: (1) 630-468-6735 
 Fax: (1) 630-706-9084 
 E-post: travel@lionsclubs.org  

 


