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Kapitel 6 
 
KLUBBREKVISITA 
 
Beställning av rekvisita  
 
Club Supplies Sales Department tillhandahåller lionmedlemmarna med bästa möjliga 
klubbrekvisita och bästa möjliga service. 
 

• Beställningsformuläret (M-74) finns i den officiella rekvisitakatalogen. Formuläret 
kan även laddas hem från vår webbplats www.lionsclubs.org. Du finner 
formuläret enkelt genom att ange M-74 i sökfältet. Genom att använda detta 
formulär får avdelningen all den information som behövs för att handlägga 
beställningarna effektivt. Du kan även se och beställa artiklar i Lions butik på 
webbplatsen. Klicka på Butik. 

 
• Beställ artiklar i så god tid som möjligt. Om du till exempel planerar att dela ut ett 

antal utmärkelser i maj eller juni bör beställning göras redan i mars för att 
leverans ska kunna ske i tid. 

 
 Beställningar som ska faktureras klubbens, distriktets eller multipeldistriktets 

konto måste godkännas av följande tjänstemän: 
 
 Klubb: Klubbpresident, klubbsekreterare eller klubbkassör. 
 
 Distrikt: Distriktsguvernör, distriktssekreterare, distriktskassör eller distrikts-

sekreterare/kassör. 
 
 Multipeldistrikt: Guvernörsrådsordförande, multipeldistriktssekreterare, 

multipeldistriktskassör eller multipeldistriktssekreterare/kassör. 
 
 Även om de beställda artiklarna inte kommer att levereras till ovanstående 

tjänsteman måste han/hon ändå underteckna beställningen. 
 

• Specialartiklar skickas separat och inte tillsammans med lagerartiklar. 
Specialartiklar kan ha en leveranstid på tre till åtta veckor. 
 

• Ytterligare information om användande av organisationens varumärken på 
artiklar finns i organisationens varumärkespolicy i kapitlet juridisk verksamhet, 
kapitel 11, i denna handbok och i kapitlet juridisk verksamhet, kapitel XV, i den 
internationella styrelsens policymanual. Det är mycket viktigt att organisationens 
namn, logotyp och övriga varumärken skyddas. 

 
• Besök även Lions butik på webbplatsen www.lionsslubs.org. Klicka på Butik. Här 

kan du se och köpa klubbrekvisita samt se en lista över godkända 
licensinnehavare. 
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Rekvisita för leoklubbar  
 
Leorekvisita kan beställas direkt från Lions butik på webbplatsen. Vi accepterar Visa, 
MasterCard och Discover. En leoklubbs rekvisitabeställning kan också ske via 
fadderklubben, beställningen måste då vara godkänd av presidenten, sekreteraren 
och/eller kassören. Beställningar av paket för nya leomedlemmar kan göras direkt från 
Club Supplies. Youth Programs Department kommer att fortsätta att ta emot 
beställningar av distriktstjänstemännens rockslagsnålar och allmänt 
marknadsföringsmaterial för leoklubbar genom beställningsformuläret Leo-4.  
 
 
Informationspaket för nya lionklubbmedlemmar 
 
Klubbarna kan beställa detta informationspaket från avdelningen Club Supplies Sales 
utan kostnad. Detta informationspaket skall endast överlämnas till den nya medlemmen 
i samband med klubbens intagningsceremoni och skall inte användas som 
marknadsföringsmaterial, vid annonsering eller i samband med rekrytering av 
medlemmar. Det antal informationspaket klubben beställer skall baseras på det antal 
nya medlemmar klubben har rekryterat och som kommer att tas in i klubben. 
 
 
Förslag i samband med klubbesök 
 
När du gör klubbesök bör du informera om fördelarna med att köpa klubbrekvisita från 
Club Supplies Sales och från godkända licensinnehavare, till exempel MD-kontoret i 
Stockholm. Har klubben rockslagsnålar, klubbstandar, gonggong, ordförandeklubba, 
lionflagga, vägskyltar och annat material? Kontakta Club Supplies Sales Department 
för att erhålla ett exemplar av rekvisitakatalogen. Du kan även titta i den ”digitala 
katalogen” under länken Butik på LCI:s webbplats. 


