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Kapitel 5 
 
KLUBBVERKSAMHET 
 
Klubbframgångar  

 

Er klubb, ert sätt   

Denna handbok kommer hjälpa er att anpassa era klubbmöten så att de passar 
medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt. Den innehåller en enkel och rolig 
övning för att hjälpa er att avgöra vilka mötesdelar ni ska behålla och vilka ni bör 
förändra. Den innehåller även en process för att hantera förändring. 

Planritning för en starkare klubb  

De mest effektiva lionklubbarna finner regelbundet sätt för att utöka effekten av sina 
hjälpinsatser, utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och 
förväntningar. Detta nya verktyg hjälper klubbarna att finna nya möjligheter för att utöka 
sina hjälpinsatser, förbättra sin verksamhet, öka antalet medlemmar och utveckla nya 
ledare och sedan utveckla en planritning för att genomföra förändringarna. Mindre 
förändringar kan komma att göra en stor skillnad och detta användarvänliga verktyg 
hjälper till att generera nya idéer.  

Klubbens excellensprocess   
 
Klubbens excellensprocess (CEP) hjälper klubbarna att bli mer effektiva avseende 
hjälpinsatser, kommunikation, ledarskap och medlemstrivsel.  Detta är en kurs på fyra 
steg. Varje steg kan genomföras under en session eller fördelas på fyra sessioner vid 
till exempel klubbmöten, en utbildning eller annan typ av samling.   
 
Det finns två versioner av CEP:   
   

1. Pro leds av en instruktör. Kursen är utformad för klubbar som vill att en utbildad 
instruktör från Lions kommer in och leder medlemmarna genom kursen. 

 
2. Lite är en självhandledd kurs. Kursen är utformad för klubbar som föredrar att en 

medlem i klubben leder kursen. 
 
I båda formaten kartlägger en deltagande klubb sina hemorters behov, analyserar 
medlemmarnas erfarenheter, identifierar klubbens och LCI:s resurser och utvecklar 
handlingsplaner för att stödja klubbens mål. 
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Månatlig medlemsrapport  
 

Nedan följer generella regler för inregistrering av  månatliga medlems-
rapporter på organisationens webbplats. Lionklubbar  i Sverige, Norge och 
Danmark skall dock göra den månatliga inrapporterin gen på det sätt som 
har fastställts inom respektive multipeldistrikt. K ontrollera med distriktets 
IT-ordförande eller med MD-kontoret hur detta skall  ske. 
 

Rapportera klubbens medlemmar 
Nedan följer generella regler för inregistrering av  månatliga medlems-
rapporter på organisationens webbplats. Lionklubbar  i Sverige, Norge och 
Danmark skall dock göra den månatliga inrapporterin gen på det sätt som 
har fastställts inom respektive multipeldistrikt. K ontrollera med distriktets 
IT-ordförande eller med MD-kontoret hur detta skall  ske. 
 
Alla lionklubbar ombeds att rapportera medlemsförändringar varje månad. Även om 
inga ändringar har genomförts ska klubbarna inrapportera att "inga ändringar finns att 
rapportera för månaden."  Månatlig rapportering säkerställer korrekt fakturering på 
klubbarnas kontoutdrag, att utskick, utmärkelsekriterier och övrigt material skickas till 
rätt medlemmar. 
 
För att komma till webbplatsen MyLCI, följ länken nedan eller klicka på 
http://www.lionsclubs.org/SWmember-center/resources/mylci.php  
 

• Gå till LCI:s webbplats www.lionsclubs.org eller 
http://www.lionsclubs.org/SW/index.php   

• Klicka på länken MyLCI , längst upp i mitten, på sidan. 
•  

Klubbpresidenter och sekreterare kan skicka in sina månatliga medlemsförändringar på 
webbplatsen MyLCI. Medlemsändringar som inrapporteras via MyLCI registreras 
omedelbart och  det internationella huvudkontoret, klubbarnas, distriktets och 
multipeldistriktets tjänstemän och ordförande kan ta del av informationen. Aktuell 
rapporteringsmånad är öppen för insändande av rapporter under hela månaden – från 
den första till sista aktuella dagen för respektive månad. När "inga ändringar finns att 
rapportera för månaden" väljs kommer efterföljande inrapporteringar för den månaden 
att tillåtas.  Vederbörande rapporter kommer att uppdateras i enlighet med 
informationen.  Rapporteringsmånaden stängs klockan 24:00 den sista kalenderdagen i 
varje månad (lokal tid i Chicago). 
 
Notera: Webbplatsen MyLCI endast accepterar rapporter från den innevarande 
kalendermånaden.  Du har möjlighet att gå tillbaka upp till två (2) månader, tidigare 
rapporter kommer att visas i detaljavsnittet för den aktuella kalendermånadens rapport. 
 För rapporter som är äldre än två månader måste du skicka in en pappersrapport, 
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formulär c23a, till Member Service Center. Använd adressen som anges nedan. 
 
Medlemsrapporter kan inte skickas in i förväg för framtida månader.  
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan även skicka in sina månatliga medlemsändringar 
via pappersformuläret (c23a).  Medlemsrapporteringsformulär som tas emot senast den 
20 i månaden (till exempel 20 juli, 20 augusti) kommer att registreras samma månad.  
Pappersrapporten går att ladda ner från LCI:s webbplats www.lionsclubs.org, klicka på 
svenska och ange sökordet c23 i sökfältet. Du kan även beställa det från Member 
Service Center via adressen som anges nedan. 
 
Pappersrapporter kan skickas till Member Service Center via post, fax eller e-post. 
 
Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook Illinois, 60523 USA 
Telefon:  630-203-3830 
Fax:      630-706-9295  
E-post:   memberservicecenter@lionsclubs.org  
 

Inrapportera klubbtjänstemän 
Varje år, efter det att en klubb har valt nya tjänstemän, ombeds klubbarna att 
inrapportera de nya klubbtjänstemännen till det internationella huvudkontoret.  När nya 
tjänstemän inrapporteras:   
 

• Kommer funktionen Hitta en klubb  på organisationens webbplats återspegla de 
nya tjänstemännen 

• Ny tjänstemän kommer motta utskick från det internationella huvudkontoret och 
distriktet. 

• De nya tjänstemännen kommer ha behörighet och kommer kunna använda 
webbsidan MyLCI. 

 
Av samma anledningar ber vi att klubbar inrapporter a eventuella ändringar bland 
tjänstemännen under året.  Vi ber att varje klubb i nrapporterar sina nyvalda eller 
omvalda tjänstemän till det internationella huvudko ntoret senast den 15 maj varje 
år. 
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan inrapportera den nya tjänstemannainformationen 
och ändringar via MyLCI:s webbplats. Tjänstemän som inrapporteras via MyLCI 
registreras omedelbart och det internationella huvudkontoret, klubbens- distriktets- och 
multipeldistriktets tjänstemän och ordförande kan ta del av informationen.  
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan även inrapportera sina nya tjänstemän och/eller 
ändringar via pappersformuläret Inrapportering av klubbtjänstemän (PU101).  
Pappersformuläret finns även att ladda hem på organisationens webbplats  
www.lionsclubs.org , klicka på svenska och ange sökordet Inrapportering av 
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tjänstemän. 
 
Pappersrapporten Inrapportering av klubbtjänstemän kan skickas till Member Service 
Center via post, fax eller e-post. 
 
Lions Clubs International  
Member Service Center 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook Illinois, 60523 USA 
Telefon:  630-203-3830 
Fax:      630-706-9295  
E-post:   memberservicecenter@lionsclubs.org  
 

Värdefulla rapporter på webbplatsen 
Det finns fyra värdefulla rapporter på webbplatsen som inte kräver något lösenord.   
 
Dessa rapporter är:  
• Medlemsregister (sorterad efter klubbnamn under distriktets benämning, denna 
rapport anger antalet tillagda, avförda eller överförda medlemmar i varje klubb i 
distriktet sedan verksamhetsårets början.) 
 
• Ej inrapporterat klubbtjänstemän (sorterad efter distriktets benämning, denna rapport 
anger de klubbar som inte har inrapporterat sina tjänstemän.   
 
Sammanställning av medlemstyper och kön per klubb (sorterad efter klubbnamn under 
distriktets benämning, denna rapport anger antalet medlemmar per kön och antalet 
medlemmar som betalar en reducerad medlemsavgift (familjemedlemmar, Leo Lion, 
studenter, unga vuxna.) 
 
• Cumulative-medlemsrapport (sorterad efter distriktets beteckning, denna rapport 
anger antalet klubbar i distriktet och det kumulativa antalet medlemmar som har lags 
till, avförts eller överförts sedan verksamhetsårets början. 
 
För att komma till rapporten besöker du till MyLCI:s inloggningssida på 
http://mylci.lionsclubs.org//.Från supportcentrets panel, till höger på sidan, väljer du 
medlemsrapporter. 

Hjälp med MyLCI 
Om du behöver hjälp eller önskar ytterligare information om webbsidan MyLCI kan du 
kontakta Member Service Center via telefon 630-468-6900 eller via e-post 
mylci@lionsclubs.org. 

 

Lionklubbens rapport över serviceaktiviteter 
 

Nedan följer generella regler för inregistrering ra pporter över service-
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aktiviteter på organisationens webbplats. Lionklubb ar i Sverige, Norge och 
Danmarks skall dock göra inrapporteringen på det sä tt som har fastställts 
inom respektive multipeldistrikt. Kontrollera med d istriktets IT-ordförande 
eller med MD-kontoret hur detta skall ske. 
 
Lionklubbens rapport över serviceaktiviteter är ett viktigt sätt att mäta och följa upp 
information om den inverkan Lions globala humanitära insatser har. 
Sammanställningen av klubbarnas information visar trender gällande hjälpinsatser och 
kan påverka organisationens framtida program och planering av resurser. 
 
Rapporten över serviceaktiviteter ger även klubbarna ett flertal olika verktyg för att 
inrapportera och följa upp sina hjälpinsatser samt dela med sig av informationen med 
andra. Klubbarna kan: 
 

• Skriva in egen text om respektive aktivitet. 
• Ladda upp foton. 
• Söka efter aktiviteter genom att använda nyckelord och andra sökkriterier. 
• Registrera viktiga återkommande aktiviteter. 
• Dela med sig av informationen med andra klubbar. 
• Sätta upp mål om sina hjälpinsatser och följa upp framstegen på vägen att nå 

dem. 
 
På distriktsnivå kan distriktets ledare använda klubbarnas rapporter till att 
sammanställa egna rapporter om serviceaktiviteter i distriktet, följa upp klubbarnas 
insatser i de globala servicekampanjerna, sätta upp mål för hela distriktet och följa upp 
framstegen på vägen mot att uppnå dem. 
 
Distriktets ledare bör uppmuntra klubbarna till att skicka in rapporter över 
serviceaktiviteter varje månad. Om inga serviceaktiviteter har genomförts under 
månaden behöver ingen inrapportering göras. Klubbsekreterarna har till och med den 
15 juli på sig att inrapportera serviceaktiviteter för verksamhetsåret. 
 
Klubbsekreterare som har inregistrerat sin klubbs aktivitetsrapport på webbplatsen till 
och med den 15 juli kan ladda hem ett certifikat som är undertecknat av Lions Clubs 
Internationals president. 
 
Observera  att klubbarnas rapporter över serviceaktiviteter endast kan inregistreras på 
internet (webbplatsen MyLCI). Rapporter på papper accepteras inte längre. 
 
För mer information skickar du e-post till activityreports@lionsclubs.org.  
 
 

Klubbkonton  

 
Klubbkonton med utestående skulder 
 
Som distriktsguvernör kommer du varje månad att erhålla listor som utvisar saldon på 



 
 

V-6 

kontona för alla klubbar i distriktet. Använd dessa listor som ett verktyg för att påminna 
klubbarna om att medlemsavgifter och klubbrekvisita skall betalas regelbundet och 
inom föreskriven tid.  
 
Distriktsguvernören kan komma att kontaktas för att för att bistå med hjälp och förslag 
för att komma till rätta med utestående skulder för klubbar som inte betalar regelbundet 
eller inom föreskriven tid. Hans/hennes hjälp och agerande är ofta till stor hjälp för att 
klubben skall kunna rätta till sina betalningsrutiner. Frågor eller önskemål om hjälp kan 
skickas till Accounts Receivable and Club Account Services via e-post 
membershipbilling@lionsclubs.org. 
 
 

Finansiell avstängning av lionklubbar 
En lionklubb stängs av automatiskt om den har utestående skuld på mer än USD 20,00 
per medlem eller USD 1 000,00 per klubb, vilkendera är lägre, vilken är äldre än 90 
dagar. Detta omfattar klubbens charter, rättigheter, förmåner och skyldigheter. Från 
och med den 1 juli 2015 kommer en att stängas av om den har en utestående skuld om 
mer än USD 20 per medlem eller USD 1 000 per klubb, vilkendera är lägre, vilken är 
äldre än 90 dagar. Detta omfattar lionklubbens charter, rättigheter, förmåner och 
skyldigheter som lionklubb. 
 
I den händelse att klubben inte uppnår fullgod status, enligt definition i den 
internationella styrelsens policymanual, senast den 28:e i månaden efter den månad 
klubben stängdes av kommer klubben automatiskt att läggas ner. 
 
En avstängd klubb kan genomföra möten för att diskutera klubbens framtid och för att 
finna åtgärder och lösningar för att återfå fullgod status samt utföra betalningar för att 
reglera utestående skuld på klubbkontot eller ansöka om en avbetalningsplan. Klubben 
kan dock inte vara involverade i följande aktiviteter. 
 

(a)  Genomföra serviceaktiviteter och/eller insamlingsaktiviteter. 
(b)  Delta i distriktets evenemang och/eller seminarier. 
(c)  Stödja eller nominera kandidat till post i distriktet, multipeldistriktet eller 

på internationell nivå. 
(d)  Sända in månatliga medlemsrapporter. 
(e)  Stå fadder för nya lionklubbar, leoklubbar eller lionessklubbar. 

 
Organisationen informerar varje månad alla distriktsguvernörer om vilka klubbar i 
distriktet som är avstängda, inte längre är avstängda eller har lagts ner. 
Distriktsguvernören kan tillsammans med andra distriktstjänstemän undvika onödiga 
nedläggningar av klubbar genom att uppmuntra avstängda klubbar att antingen 
inbetala klubbens utestående skuld eller genom att förhandla fram en avbetalningsplan 
med Finance Division vid det internationella huvudkontoret. 
 
 
Aktivera en klubb som har stängts av på grund av fi nansiella skäl 
 
För att en klubb skall återfå fullgod status och återföras från finansiell avstängning 
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måste klubben: 
 

• Betala hela den utestående skulden och skicka in en kopia av inbetalningskvittot 
till Accounts Receivable and Club Account Services via e-post 
accountsreceivable@lionsclubs.org. 

• regelbundet skicka in månatliga medlemsrapporter och därmed se till att antal 
medlemmar är korrekt. En reaktiveringsrapport krävs inte under förutsättning att 
klubbens medlemslista granskas regelbundet. 

• Om full betalning inte kan göras skall bör klubben ansöka om en 
avbetalningsplan och därefter skicka in betalningar i enlighet med denna. 
Klubben kommer att aktiveras när full betalning har erhållits. 

 

Nedläggning av klubbar på grund av finansiell avstä ngning 
 

Avstängda klubbar som inte betalar sin skuld senast den 28:e i månaden efter den 
månad klubben stängdes av kommer att läggas ner automatiskt. Klubbar kan dock 
reaktiveras efter det att full betalning samt komplett ifylld och av distriktsguvernören 
undertecknad reaktiveringsrapport har erhållits.  Även första vice distriktsguvernör kan 
skriva under reaktiveringsrapporten om fler än 10 klubbar går från avstängd till 
reaktiverad under ämbetsåret. Betalning och handlingar måste ha ankommit inom tolv 
månader från det att klubben i fråga lades ner. Från och med den 1 juli 2015 kommer 
klubbar som har lagts ned mer än två gånger inte kvalificera för reaktivering. 
 
Distriktsguvernören måste skicka in den kompletta Reaktiveringsrapporten (DA-970) till 
Accounts Receivable and Club Account Services vid det internationella huvudkontoret 
om en klubb önskar att reaktiveras. Denna rapport finns på organisationens webbplats. 
 
 

Status quo och prioriterad status  
 

Status quo och prioriterad status 
 
Status quo är ett tillfälligt återkallande av klubbens charter, rättigheter, privilegier och 
skyldigheter. Den verkställande administratören, och divisionerna utsedda av den 
verkställande administratören har, på den internationella styrelsens vägnar, rätt att 
placera lionklubbar i status quo och att frisläppa lionklubbar från status quo. Syftet med 
status quo är att stoppa verksamheten i de klubbar som inte fullgör sina skyldigheter 
som lionklubb, tills att anledningen till att klubben har placerats i status quo har lösts 
eller tills det att klubben läggs ned.   

Lionklubbar kan placeras i status quo av följande anledningar:  

1.  Underlåtenhet att följa organisationens syften:  En klubb kan omedelbart komma 
att placeras i status quo om klubben och dess medlemmar har inrapporterats på 
grund av en allvarlig handling, som till exempel vidtagna juridiska åtgärder eller 
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underlåtenhet att lösa klubbkonflikter.  

a. När en klubb försatts 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 något röstningsförfarande utanför klubben.  

5. Stödja eller nominera kandidater till poster i distriktet, multipeldistriktet 
eller internationellt. 

6. Sända in den månatliga medlemsrapporten och andra rapportformulär.  

7. Stå fadder för en lionklubb eller bilda en leoklubb eller lionessklubb.  

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

1. Rätta till 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 och undertecknad reorganiseringsrapport och 
inrapportera medlemmar och tjänstemannaändringar, vid behov.  

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

c. Nedläggning: Vid allvarliga överträdelser, och när det är till fördel för 
organisationen, kan en klubbs charterbrev återkallas på begäran av första 
verkställande administratör, eller dennas utsedda representant, i samråd med 
den juridiska divisionen. 

2.  Underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter so m lionklubb  kan till exempel 
inkludera (men är inte begränsat till), underlåtenhet att regelbundet genomföra 
klubbmöten, underlåtenhet att skicka in medlemsrapporten under tre månader eller 
mer, underlåtenhet att betala distriktets eller multipeldistriktets avgifter eller liknande 
skyldigheter enligt punkt A.1 i detta kapitel eller de internationella stadgarna och 
arbetsordningen. 

Begäran om att placera en klubb, som inte fullgör sina skyldigheter, i status quo ska 
skickas in av distriktsguvernören och vara godkänt av första vice distriktsguvernören 



 
 

V-9 

och zonordföranden. 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 placeras i status quo när det finns 
betydande dokumentation som visar att klubben inte följer de internationella stadgarna 
och arbetsordningen.  

a. När en klubb försatts 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. Stå fadder för en lionklubb eller bilda en leoklubb 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. När en klubb har försatts i status quo på grund av underlåtenhet att 
fullfölja sina skyldigheter som lionklubb skall distriktsguvernörens team, 
eller samordningslion, 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. Certified Guiding Lion 
måste vara godkänd av både klubben och DG-teamet.    

3. Distriktsguvernören eller samordningslion måste granska framstegen och 
skriftligen informera det internationella huvudkontoret om framstegen eller 
eventuellt rekommendera att klubben läggs ned.   
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c. För att en klubb i status quo skall återfå fullgod status måste klubben:  

1. Rätta till 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 och undertecknad reorganiseringsrapport och 
inrapportera medlemmar och ändring av tjänstemän, vid behov,.  

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

5. När klubben har återinförts kommer klubben ha möjlighet att revidera 
klubbens medlems - och tjänstemannaförteckning.   

d. Nedläggning: Klubbar som inte uppvisar någon förbättring eller några 
försök till att följa de internationella stadgarna och arbetsordningen och den 
internationella styrelsens policymanual inom den specificerade tidsramen 
kommer framläggas för den internationella styrelsen, styrelsen kommer sedan 
besluta om klubben ska läggas ned, förbli i status quo eller återfå fullgod eller 
aktiv status.  

3. Icke-existerande eller fiktiv klubb 
a. Om det finns misstankar om att en klubb är fiktiv eller inte existerar måste en 

noggrann granskning av klubben genomföras, vilken kan inkludera:  

1. Genomgång av månatliga medlemsrapporter och vakanser eller mönster i 
medlemstillväxt eller medlemsminskning. 

2. Samla in bevis på klubbmöten och aktiviteter.  

3. Verifiera betalning av medlemsavgifter (distrikts- multipeldistrikts och 
internationella).  

4. Bekräfta närvaro vid zon- och regionmöten och distriktsevenemang.  

5. Kontrollera om flera charteransökningar sänts in samtidigt från ett 
distrikt.  

6. Samla in rapporter från distriktsguvernören, första och andra vice 
distriktsguvernörerna, zonordförande, regionordförande, GMT och GLT 
koordinatorerna och andra distrikts- eller multipeldistriktsledare.  

7. Kontakta internationella direktorer från området för att verifiera att 
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klubben existerar och erhålla deras kommentarer.  

8. Samla in övrig relevant information.  

9. Ett skriftligt meddelande ska samtidigt sändas till klubben som 
rekommenderat brev eller annat sätt som bekräftar att mottagaren fått 
brevet, för att upplysa klubbpresidenten att deras klubb är föremål för 
granskning av organisationen och för att efterlysa svar. Om inget svar 
erhålls inom två veckor ska förfarandet upprepas på nytt. 

b. Om inget svar anhålls inom två veckor efter det andra skriftliga meddelandet 
skall ytterligare ett brev skickas till distriktsguvernören, första och andra vice 
distriktsguvernörerna och distriktets extensionsordförande för att upplysa dem 
om att klubben kommer att försättas i status quo och att distrikts- och 
klubbservicekommittén kommer att granska informationen som samlats in för att 
sedan framlägga sina rekommendationer för den internationella styrelsen, 
rekommendationer som till exempel:  

1. Nedläggning av klubben. 

2. Distriktsguvernörerna som godkände klubben kan komma att 
diskvalificeras för alla utmärkelser som utfärdas av organisationen, förlora 
sin status som tidigare distriktsguvernör och kan komma tvingas att lämna 
organisationen.  

3. Fadderklubben kan komma att försättas i status quo. 

4. Andra lämpliga åtgärder kan komma att vidtas.   

c. Med anledning av den tid som krävs för att granska klubben bör information om 
en klubb som misstänks vara fiktiv ankomma till District and Club Administration 
Division senast 90 dager före distriktsmötet eller riksmötet.  

d. Klubben kommer att försättas i status quo när man mottagit tillräckligt med 
dokumentation som påvisar att klubben inte existerar.     

e. Nedläggning: Klubbar som misstänks vara fiktiva kommer att framläggas för den 
internationella styrelsen som sedan kommer att besluta om klubben bör läggas 
ned, förbli i status quo eller återfå fullgod eller aktiv status.  

4. Nedläggning eller samgående av klubbar -- När en lionklubb meddelar det 
internationella huvudkontoret att den vill lägga ner sin verksamhet eller gå samman 
med en annan klubb, och distriktsguvernören stödjer åtgärden och det inte verkar 
finnas andra alternativ, kommer klubbens att läggas ned automatiskt.   
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Rekommendera att en klubb försätts i Status Quo 

Distriktsguvernören ska skicka in rekommendationsformuläret DA-971 för att placera en 
klubb i status quo. Formuläret finns på organisationens webbplats, www.lionsclubs.org. 
Skicka formuläret till: 

Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 
Fax: 630-706-9273 
Email: Eurafrican@lionsclubs.org 

 

Återkalla nedläggning 

Nedläggning av en klubb kan återkallas inom tolv månader från det datum klubben 
lades ner om orsakerna till nedläggning har lösts. Alla tidigare skulder måste betalas. 
Distriktsguvernören eller samordningslion måste skicka in en reorganiseringsrapport för 
att nedläggningen skall återkallas. Reorganiseringsrapporter som mottas senare än 90 
dagar innan ett distriktsmöte eller riksmöte kan komma att läggas undan tills det att 
mötet är avslutat.   

Prioriterad status   

Klubbar med prioriterad status är klubbar som behöver särskild uppmärksamhet men 
de blir kvar med aktiv status med alla rättigheter och ansvarsområden som en aktiv 
lionklubb har. Klubbar kan ges prioriterad status när som helst under året. För att ge 
klubben prioriterad status måste DG-teamet ange varför återuppbyggnad är nödvändig 
och komma med en plan för återuppbyggnadsaktiviteter.  

Ett distrikt kan placera upp till fem klubbar i prioriterad status. Fler klubbar kan placeras 
i prioriterad status om detta godkänns av kommittén för distrikts- och 
klubbadministration.  

Den plan som skickas in till stöd för att ge en klubb prioriterad status måste vara 
godkänd av klubben, distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören och sedan 
skickas till District and Club Administration Division. Mätbara framsteg krävs för att en 
klubb ska få behålla en prioriterad status. Om mätbara framsteg eller en nettoökning av 
medlemsantalet inte uppnås inom sex månader kan klubben förlora sin prioriterade 
status.   

Prioriterad status gör att medlemmarna i DG-teamet kan besöka klubben ytterligare två 
gånger (distriktsguvernören eller en godkänd medlem av DG-teamet), besöken 
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finansieras av distriktsguvernörens befintliga budget.   

En prioriterad klubb anses vara en aktiv klubb med alla rättigheter och ansvarsområden 
som för en chartrad lionklubb och ska:  

a. Utse en Guiding Lion till klubben för 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 klubbledningen, utveckla ledningen 
och öka antalet medlemmar.  

c. Rapportera de framsteg som görs 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 eller andra rapportformulär. 

Klubbar i prioriterad status måste fortsätta betala sina avgifter och uppfylla sitt ansvar 
som lionklubb annars riskerar de att försättas i status quo och läggas ned. En klubb 
anses ha nått framgång när de mål som klubben satte upp när klubben erhöll 
prioriterad status har uppnåtts.   

Skyddande status   

1. En lionklubb kan placeras i skyddande status, på begäran av 
distriktsguvernören, om landet eller det område där 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 inledningsvis vara placerad i skyddande status i 90 dagar, 
plus i ytterligare dagar om så krävs.  
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3. En lionklubb som är placerad i skyddande status är tillåten att fungera normalt, 
baserat på definitionerna av lionklubbens funktioner i den internationella 
styrelsens policymanual, men är undantagen från:  

a. Betalning av distriktets, multipeldistriktets och de internationella 
medlemsavgifterna.  

b. Insändande av den månatliga medlemsrapporten och andra 
rapportformulär.  

Klubben frisläpps från skyddande status när klubben kan genomföra sin verksamhet 
fullt ut, betala utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och internationella 
konton samt skickar in en reorganisationsrapport. Rekommendation om att frisläppa en 
klubb från skyddande kan göras när som helst under året, vid extrema svårigheter kan 
den internationella styrelsen, på begäran av distrikts- och klubbservicekommittén, 
minska medlemsavgifterna.   

 
 
Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb 
 
Denna utmärkelse ger erkänsla till lionmedlemmar som hjälper till att återuppbygga en 
liten befintlig klubb eller en klubb som har avregistrerats eller placerats i status quo och 
återföra dem till fullgod status. Utmärkelsen kan inte tilldelas distriktsguvernören. 
Endast en utmärkelse kan utdelas för varje klubb som återuppbyggs. 
 
För en klubb som ännu ej har lagts ner, stängts av eller försatts i status quo tilldelas 
utmärkelsen när lionmedlemmen har hjälpt en klubb med färre än 15 medlemmar att 
uppnå minst 20 aktiva medlemmar under verksamhetsåret. Klubben måste ha fullgjort 
sina skyldigheter, initierat nya serviceprojekt, skickat in månatliga medlemsrapporter tre 
månader i rad och betalat hela nästkommande halvårsfakturering för att utmärkelsen 
skall kunna tilldelas. 
 
För en klubb som redan är nedlagd, avstängd eller försatt i status quo tilldelas ut-
märkelsen efter det att klubben har reorganiserats och har minst 20 medlemmar. 
Klubben måste ha fullgjort sina skyldigheter, initierat nya serviceprojekt och skickat in 
månatliga medlemsrapporter tolv månader i rad för att utmärkelsen skall kunna 
tilldelas. 
 
 

Stöd till nya klubbar 
 
Guiding Lion och Certified Guiding Lion-programmet  
 
Guiding Lion-programmet hjälper nya klubbar under de första åren. Programmet hjälper 
till att utveckla nya klubbar till aktiva serviceklubbar i respektive område. 
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Uppmuntra distriktets Guiding Lions till att gå igenom kursen Certified Guiding Lion. 
Kursen tillhandahåller material för träning på egen hand eller i grupp, för att därmed 
göra dem ännu effektivare. Materialet finns tillgängligt på LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org. Ange Certified Guiding Lion i sökfältet på webbsidan. Du kan även 
kontakta Eurafrican Department för mer information om detta program eller för att 
erhålla en Certified Guiding Lion folder och presentationsmaterial. En CD ROM-skiva 
innehållande en PowerPoint-presentation och en instruktörshandbok finns att beställa, 
vilken är lämplig för gruppresentationer. 
 
Notera följande: 
 

1. En Guiding Lion kan inte samtidigt ge stöd till mer än två klubbar. 
2. För att upprätthålla sin status som Certified Guiding Lion måste medlemmen 

genomgå kursen för Certified Guiding Lion vart tredje år. 
 
När en ny klubb har chartrats kommer distriktsguvernören att utse upp till två Guiding 
Lions per klubb. De är vanligtvis medlemmar i fadderklubben, men detta är inget krav. 
Varje Guiding Lion bör vara en erfaren lionmedlem, men kan inte vara medlem i den 
nya klubben. Namn och kontaktinformation till Guiding Lions bör anges på den nya 
klubbens charteransökan. 
 

 En Guiding Lion: 
 

 - Erhåller materialet och levererar det till den nya klubben. 
 - Deltar i den nya klubbens möten under de första två åren. 
 - Ger råd och vägledning när så är nödvändigt. 
 - Erhåller en Guiding Lion-nål vid den nya klubbens charterfest. 
 - Uppmuntrar gemensamma möten för fadderklubben och den nya klubben. 
 - Uppmuntrar medlemmarna i den nya klubben att delta i distriktsevenemang. 
 - Skickar in statusrapporter på formulär som tillhandahålls av Lions Clubs 

International. 
 
Lions Clubs International kommer att översända en utmärkelse till Certified Guiding 
Lion efter det att han/hon under två år har utfört sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt 
och till Eurafrican Department har inrapporterat de framsteg den nya klubben har gjort. 
 
För mer information om Guiding Lion och Certified Guiding Lion-programmen kontaktar 
du: 
 
Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W 22nd Street  
Oak Brook IL 60523-8842 
USA 
Fax: 630-571-1693 
E-post: Eurafrican@lionsclubs.org  
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Samgående av klubbar och ändring av klubbnamn  
 
Det händer ibland att två eller fler klubbar beslutar att gå samman till en klubb. I dylika 
fall skall distriktsguvernören skicka in Formulär för anhållan om samgående av 
lionklubbar (DA-979) till Eurafrican Department. Den sammanslagna klubben kan 
beställa ett certifikat avseende sammanslagning av klubbar. 
 
Vid ändring av klubbnamn skall Formulär för anhållan om ändring av klubbnamn (DA-
980) skickas in till Eurafrican Department. Formuläret finns i på organisationens 
webbplats www.lionsclubs.org. 
 
Ett nytt charterbrev med det nya namnet kostar USD 25. 
  
 

Överföring av en klubb till ett angränsande distrik t 
 
En klubb kan överföras från ett distrikt till ett angränsande distrikt, vilket innebär att 
distriktsgränserna ändras, utan att det är nödvändigt att följa det officiella förfarandet 
för ändring av distriktsgränser, förutsatt att denna åtgärd inte nämnvärt ändrar 
nuvarande distriktsgränser. 
 
Anhållan om överföring av en klubb till ett angränsande distrikt kan tas under 
övervägande om följande information skickas in till Eurafrican Department: 
 

• En kopia av protokoll från det klubbmöte där majoriteten av medlemmarna 
godkände överföringen. 

• Ett skriftligt godkännande från distriktsguvernören i respektive distrikt. 
 • En kopia av protokollen från respektive distriktsrådsmöte där förslaget 

godkändes. 
 • En karta utvisande var klubben är belägen, var klubben kommer att vara 

belägen samt de nya gränserna för respektive distrikt. 
 
Överföring av en klubb till ett angränsande distrikt träder i kraft omedelbart, under 
förutsättning att ansökan godkänns. 
 
Handlingar avseende överföring av en klubb till ett angränsande distrikt skall sändas 
till: 
 
Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, Illinois, 60523-8842 
USA 
 
Fax: 630-571-1693 
E-post: Eurafrican@lionsclubs.org  
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Klubbarnas bankkonton  
 
Alla klubbar måste ha minst ett separat bankkonto för ekonomiska transaktioner som 
insättning av medlemsavgifter och andra medel samt för nödvändiga utbetalningar. 
Ytterligare information finns i kapitel 9 i denna handbok. Utbetalning av medel får 
endast göras i enlighet med Stadgar och arbetsordning för lionklubb. Du kan kontakta 
Accounts Receivable and Club Account Services via e-post 
accountsreceivable@lionsclubs.org för ytterligare information. 
 
Utbetalningar måste ske i överensstämmelse med i Normalstadgar och arbetsordning 
för lionklubb. För ytterligare information kontaktar du Accounts Receivable Department 
via e-post accountreceivable@lionsclubs.org. 
 
 
Månatliga kontoutdrag 
 
Det månatliga kontoutdraget för klubbkontot innehåller till exempel uppgifter om 
debiteringar för beställd klubbrekvisita, medlemsavgifter och andra transaktioner samt 
inbetalningar. Klubbar som använder LCI:s webbplats för medlemsrapportering kan se 
kontoutdrag från 2011 på LCI:s webbplats. (Gäller ej klubbar i Sverige, Norge och 
Danmark).  Om du har frågor om kontoutdraget kontaktar du Accounts Receivable and 
Club Account Services via e-post accountsreceivable@lionsclubs.org. 
 
 
Medlemsavgifter 
 
Den årliga medlemsavgiften faktureras två gånger per år. Faktureringen baseras på 
klubbens medlemsrapporter vilka har registrerats den 30 juni respektive den 31 
december. 
 
Medlemsavgiften för nya medlemmar faktureras från den första dagen i månaden den 
nya medlemmen blev medlem. Det totala beloppet som har fakturerats för en ny 
medlem framgår av det månatliga kontoutdraget, dessutom framgår medlemmens 
namn, medlemsnummer och inträdesdatum. Beloppet består av: 
 • Inträdesavgift beslutad av den internationella styrelsen. 
 • Proportionerlig medlemsavgift i förhållande till återstående månader i 

faktureringsperioden. 
  
 
 
 
Återinförd medlem eller transfermedlem 

 
En tidigare medlem som senare ansöker om återinträde eller transfer anses vara en ny 
medlem om uppehållet i medlemskapet överstiger tolv månader och klubben kommer 
därför att faktureras i enlighet därmed. 
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Avförda medlemmar 
 
Återbetalning av medlemsavgift sker automatiskt när avförda medlemmar inrapporteras 
under juli respektive januari, efter halvårsfaktureringen, och förutsatt att de avförda 
medlemmarna har inrapporterats till det internationella huvudkontoret senast den 31 juli 
respektive den 31 januari. Återbetalning för avförda medlemmar utfärdas inte för någon 
annan månad under året. 
 
 
Bekräftelse av medlemsförändringar 
 
Bekräftelse av medlemsförändringar kommer att utvisas på det månatliga 
kontoutdraget. 
 

 
Chartermedlemmar 
 
Klubbarna faktureras för nya charteravgifter från den första i månaden efter den månad 
dessa medlemmar har inrapporterats. Fakturerat belopp är proportionerat i förhållande 
till återstående månader i den aktuella faktureringsperioden. 
 
Rapporten bedömning av klubbstatus 
 
Bedömningen av klubbstatus utvecklades för att tillhandahålla information om 
klubbarnas status till lionledare.  Informationen sammanställs med hjälp av 
klubbrapporter, inbetalningar och intern data.   
 
Utskick: 
Rapporten skickas via e-post till distriktsguvernörens team, distriktssekreterare, GMT- 
och GLT- distriktskoordinator, zonordförande i tillfälliga zoner, 
guvernörsrådsordförande, GMT- och GLT- multipeldistriktskoordinator, 
multipeldistriktets och distriktets LCIF-koodinator, samordningslion och Guiding Lion 
(endast deras tilldelade klubb) andra veckan i varje månad. Rapporten baseras på 
månadsslutets siffror.  
 
Rapportens utformning:  
Rapporten har två delar. Den första delen består av specifik klubbdata, till exempel 
antal medlemmar i klubben, klubbdonationer och rapporthistorik. I slutet av rapporten 
finns en sammanställning av distriktets statistik som redovisar status för hela distriktet.   
 
Klubbspecifika delar:  
Många delar är självförklarande, nedan finner du ytterligare information om varje 
sektion samt vilka åtgärder som krävs för att bättre driva distriktet.  
 
Status - denna del visar alla klubbars nuvarande status och antal gånger som klubben 
har placerats i status quo under de senaste två åren. Var uppmärksam någon klubb 
befinner sig i status quo eller är nedlagd. Ofta beror det på obetalda avgifter. Klubben 
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bör kontaktas så att den kan återfå fullgod status.   
 
Medlemmar  - denna del baseras på månadsslutets cumulative-rapport. Allvarliga 
minskningar och låga medlemsantal anges i röd färg. Gröna siffror representerar en 
kraftigt positiv tillväxt. Denna del visar även klubbens medlemmar för ett år sedan samt 
det genomsnittliga antalet medlemsår för avregistrerade medlemmar, detta indikerar 
om klubben förlorar nya eller etablerade medlemmar. Självklart är medlemsstatistiken 
endast korrekt om rapportering sker regelbundet. Nästa del hjälper dig att avgöra om 
medlemsrapporen är aktuell.      
 
Rapporter  - fungerande klubbar rapporterar regelbundet. Denna del håller dig 
underrättad om medlems- tjänstemanna- och aktivitetrapporternas aktualitet. Brist på 
medlemsrapportering kan vara ett tecken på att de angivna medlemssiffrorna kan vara 
felaktiga. Här kan du även se antal ämbetsperioder som presidenten innehaft posten. 
Du bör vara uppmärksam på klubbar som behåller samma president i flera år eller 
roterar samma personer på tjänstemannaposter. Det är viktigt att klubbarna utvecklar 
nya ledare för att fortsätta vara välfungerande. Områden som inte rapporterar via 
organisationens webbplats kan komma att se "N/A" i kolumnen för 
aktivitetsrapportering. Om det står "NR" har landet tillgång till MyLCI (rapportering på 
webbplatsen) men har aldrig rapporterat elektroniskt.   
 
En annan viktig kolumn är listan över aktiva e-postadresser. Notera att initialerna 
representerar en klubbtjänsteman som inte har registrerat en aktiv e-postadress. Då 
nästan all kommunikation från LCI skickas via e-post mottar dessa ledare inte 
informationen. Det är viktigt att se till att alla tjänstemän har en aktiv e-postadress så 
att de får den information de behöver.  
  
LCIF- denna sektion anger donationer från klubben, eller klubbens medlemmar, till 
stiftelsen.  
 
Rapportsammanfattning:  
I slutet av rapporten finns en sammanställning av statistik och status för hela distriktet.  
Använd denna för att identifiera områden som måste förbättras och mät din framgång.   
 
Denna rapport tillhandahålls av District and Club Administration Division. Om du har 
frågor gällande rapporten eller hittar avvikelser vänligen kontakta District 
Administration via e-post: districtadministration@lionsclubs.org   
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