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Kapitel 7 
 
INFORMATIONSTEKNOLOGI  
 
Allmän information 
 
Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. 
Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar LCI:s stöd till 
distrikten, klubbarna, medlemmarna och personalen, i arbetet med att upprätthålla 
organisationens register och tillhandahålla rapporter som behövs i dess verksamhet. 
Divisionen tillhandahåller service till klubbar och distrikt samt till det internationella 
huvudkontorets avdelningar och divisioner. Den består av sex avdelningar: Application 
Services, Enterprise Architect, Enterprise Data Services, Member Service Center, 
Network Services and IT Services. Den har också hand om klubbarnas månatliga 
medlems- och serviceaktivitetsrapporter, medlemsregister och register över 
klubbtjänstemän. Organisationens medlemssystem på webbplatsen (MyLCI) hanterar 
klubbarnas dagliga verksamhet, det används för att skicka in medlems- och 
aktivitetsrapporter, utse tjänstemän, skriva ut listor och medlemskort, ta del av 
medlemsinformation samt betala de halvårsvisa medlemsavgifterna och de månatliga 
kontoutdragen.  
 

Internetanvändning  
 
På organisationens webbplats www.lionsclubs.org finns ett stort antal resurser. Klicka 
på Svenska och därefter på Butik för att komma till LCI:s butik  på webbplatsen. Här 
kan du köpa klubbrekvisita såsom nålar, tröjor och västar. 
 
På LCI:s webbplats kan medlemmarna även registrera sig till den internationella 
kongressen. Klicka på Nyheter och evenemang , därefter på Internationell kongress  
och därefter på För deltagare . 
 
På webbplatsen kan medlemmarna också söka efter lionklubbar och leoklubbar via 
Hitta en klubb , läsa den nordamerikanska utgåvan av tidningen LION, sända e-post till 
divisionerna och personalen vid det internationella huvudkontoret och ladda ner 
publikationer. 
 
På webbplatsen finns även en matrikel  som listar medlemmarna i den internationella 
styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, 
guvernörsrådsordförande, distriktsguvernörer och det internationella huvudkontorets 
personal. Den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare 
internationella direktorer, multipeldistriktstjänstemän och distriktstjänstemän har tillgång 
till denna information, vilken är lösenordsskyddad. Den internationella styrelsen, tidigare 
internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande 
och distriktsguvernörer har dessutom, via registret på webbplatsen, tillgång till 
information om talare vid distriktsmöten och riksmöten, en lista över den internationella 
styrelsens kommittéer samt protokoll från den internationella styrelsens möten. 
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(Lionklubbar i Sverige, Norge och Danmark skall föl ja de regler för insändande av 
medlemsrapporter som har fastställts i respektive m ultipeldistrikt) .  
 
Webbsidan MyLCI  kan användas av klubbsekreterare för att inrapportera medlemmar, 
rapportera om klubbens hjälpaktiviteter, skriva ut medlemskort, ta fram rapporter och 
granska kontoutdrag. MyLCI ger även klubbsekreterarna möjlighet att skriva ut 
medlemslistor och annan medlemsinformation. Klubbsekreterare kan även inrapportera 
och ändra klubbtjänstemän för nästkommande verksamhetsår via MyLCI. 
Klubbsekreterare som inrapporterar nästa års klubbtjänstemän via MyLCI ska inte 
inrapportera dem till distriktets kontor eftersom information som inrapporteras via MyLCI 
omedelbart finns tillgänglig för distriktets tjänstemän. Alla klubbar rekommenderas att 
använda MyLCI i klubbens verksamhet och vid rapportering. För att komma till 
webbsidan MyLCI klicka på följande länk: http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/resources/mylci.php 
 

Klubbar utan internetuppkoppling kan använda pappersrapporten c23a för att 
inrapportera månadens medlemmar samt pappersrapporten PU-101 för att inrapportera 
klubbtjänstemännen för nästa år. Skicka pappersrapporter till:  
    

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@lionsclub.org 
 
 
Klubbsekreterare kan också använda MyLCI för att granska månatliga kontoutdrag och 
halvårsfakturor. Klubbsekreterare kan även betala nuvarande saldon via webbsidan 
MyLCI. Tjänstemän i klubbar som befinner sig i Status Quo kan granska 
klubbinformation och klubbkassören kan betala nuvarande saldon, men de har inte 
tillgång till de övriga funktionerna på MyLCI. 
 
På distriktsnivå kan distriktsguvernören, vice distriktsguvernörer och distrikts-
sekreteraren/kassören se uppgifter om klubbarna i distriktet. Distriktstjänstemän kan 
även ta fram matriklar på klubbnivå och distriktsnivå (ladda hem data) samt listor och 
rapporter.  
 
Även regionordförande och zonordförande har tillgång till klubb- och 
distriktsinformation. För att de skall kunna erhålla lösenord måste distriktsguvernören 
inregistrera regioner och zoner via MyLCI och därefter inregistrera regionordförande 
och zonordförande i respektive region/zon/klubbar.  
 
För att skydda medlemsinformationen krävs ett lösenord för att få behörighet till 
medlemssidan (MyLCI). Klubb- och distriktstjänstemän använder sitt internationella 
medlemsnummer för att skapa ett eget användarnamn och lösenord. Denna process 
kallas för ”registrering”. Multipeldistrikt, distrikt och klubbtjänstemän i 
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multipeldistrikt/distrikt som förnärvarande använder sin egen databas har möjlighet att 
se alla funktoner på MyLCI samt tillgång till att se och uppdatera några av funktionerna. 
 
I och med registreringen på webbplatsen förblir lösenordet det samma år efter år. När 
ämbetsperioden upphör blir lösenordet ogiltigt. När registreringen slutförts kommer 
användarnamnet och lösenordet ge tillgång till de funktioner på MyLCI som krävs, även 
om tjänstemannan innehar flera poster på klubb-, distrikts eller multipeldistriktsnivå. De 
MyLCI-funktioner som är tillgängliga för varje tjänsteman beror på deras nuvarande roll 
inom organisationen. 
 
Lösenord som glömts bort kan erhållas på webbplatsen genom att klicka på länken 
Glömt lösenord eller användarnamn? på MyLCI:s inloggningssida.  Genom att ange 
sitt medlemsnummer och besvara en säkerhetsfråga kan det ursprungliga 
användarnamnet och/eller lösenordet ändras av den registrerade tjänstemannen.  
 

Rapportering av region- och zonordförande 
Varje år kan den nyvalda distriktsguvernören dela in distriktets klubbar i zoner och 
(valfritt) dela in zoner i regioner. Efter att klubbarna har delats in i zoner och zonerna i 
regioner är nästa steg att utse zon- och regionordförande.  När zon- och 
regionordförande har utsetts och inrapporterats av distriktsguvernören (Elect), kommer 
den nya ordföranden få pappers- och/eller e-postkorrespondens, få erkänsla för sina 
insatser samt behörighet till MyLCI och andra resurser. 
 
Distriktsguvernören använder MyLCI för sitt dela in klubbarna i zoner och zonerna i 
regioner och även för att utse zon- och regionordförande. Den här funktionen på MyLCI 
är tillgänglig för DG-Elect från och med den 16 maj. 
 
När zon- och regionordförande har utsetts och inrapporterats av distriktsguvernören 
(Elect) får dessa ordförande behörighet till funktionerna i MyLCI från ett region- eller 
zon-perspektiv.  
 
 
Leoklubbar 
 
Leotjänstemän, leorådgivare och fadderklubbens tjänstemän har nu tillgång till MyLCI 
vilket ger leoklubbar möjlighet att inrapportera tjänstemän, medlemmar och 
serviceaktiviteter. Klicka på länken MyLCI  på organisationens webbplats, 
www.lionsclubs.org, för att komma till MyLCI.  
 
Det finns två sätt på vilket en leoklubb kan rapportera sina medlemmar och tjänstemän 
till huvudkontoret - antingen via MyLCI eller genom att skicka rapporten Leo-72 till 
Youth Programs Department vid det internationella huvudkontoret. 
 
När en leoklubb har skickat in denna rapport (Leo-72) kommer ett brev eller e-
postmeddelande automatiskt att skickas till leoklubbens president och leorådgivaren. 
Det är därefter leoklubbpresidentens och leorådgivarens ansvar att registrera sig för att 
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erhålla ett lösenord och inrapportera informationen om leoklubbtjänstemännen, så att 
de kan registrera sig för ett lösenord. 
 
Om en leoklubb har inrapporterat leoklubbtjänstemännen och leomedlemmarna på 
LCI:s webbplats behöver klubben inte skicka in formuläret LEO-72 efterföljande år. 
Istället skall leoklubbens sekreterare eller leorådgivaren inrapportera de nya 
tjänstemännen i leoklubben för kommande verksamhetsår, så att de tillträdande 
tjänstemännen därefter kan registrera sig för sina respektive lösenord på webbplatsen. 
 
För mer information om inrapportering av medlemmar och tjänstemän i leoklubbar, 
kontaktar du Youth Programs Department vid det internationella huvudkontoret. Skicka 
e-post till leo@lionsclubs.org  
 
 

Medlemsinformation 
För att följa den internationella styrelsens policymanual och de ändringar som nyligen 
genomförts av den internationella styrelsen, vilka kommer att beröra förfrågningar om 
medlems/tjänstemannainformation framöver: 
 
Vi kommer inte längre att tillhandahålla etiketter eller filer på diskett.  De enda format 
som stöds är en elektronisk Excelfil som skickas via e-post. 
 
Du kan välja mellan två alternativ för att inhämta denna information. 
 

• Medlems- och tjänstemannainformation kan laddas hem av 
guvernörsrådsordförande, distriktsguvernörer, vice distriktsguvernörer eller 
distriktssekreterare med hjälp av funktionen Ladda hem data på webbsidan 
MyLCI. Om använder webbsidan för att ladda hem data och skapa ett anpassat 
excelblad kommer distriktet/multipeldistriktet inte att debiteras.  
 

• Du kan kontakta Member Service Center via e-post mylci@lionsclubs.org eller 
ringa 630-468-6900 för att få hjälp med att använda funktionen Ladda hem data 
på webbsidan MyLCI.  

 
• Du kan även be det internationella huvudkontorets personal att förbereda och 

tillhandahålla den elektroniska filen. Nedan följer reglerna för att begära 
kontaktinformation till medlemmar/tjänstemän: 

 
• Policyn som fastställts av den internationella styrelsen, och vilken vi måste följa, 

kräver att alla förfrågningar om kontaktinformation till medlemmar skickas in 
skriftligen av den sittande guvernörsrådsordförande för ett multipeldistrikt eller av 
sittande distriktsguvernör för ett enkel- eller deldistrikt.  Den skriftliga begäran 
måste ange vad som önskas, hur informationen skall användas och att 
informationen inte kommer att användas i marknadsföringssyfte eller politiskt 
syfte.  Detta ger oss även tillåtelse att debitera multipeldistriktets/distriktets konto 
USD 50,00 för de första två medlems/tjänstemannanivåerna och USD 20,00 för 
varje nivå därefter.  Kostnaden täcker den tid det tar för personalen att förbereda 
den efterfrågade informationen. 
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Guvernörsrådsordföranden eller distriktsguvernören kan skicka in den skriftliga 
begäran, från den e-postadress som vi har registrerat på honom/henne, till Information 
Technology Division informationtechnology@lionsclubs.org  

 
 

Klubbtjänstemän kan få tillgång till klubbens medlemslista, innehållande namn, 
adresser, medlemsinformation med mera, via webbsidan MyLCI eller genom att 
kontakta Member Service Center via telefon 630-203-3830 eller via e-post 
stats@lionsclubs.org.  

 
Distrikts- och multipeldistriktstjästemän kan få fram en medlemslista för klubbarna i 
distriktet eller multipeldistriktet, innehållande namn, adresser, medlemsinformation 
med mera, via webbsidan MyLCI eller genom att kontakta Club Officer & Record 
Administration Department via telefon 630-203-3830 eller via e-post 
memberservicecenter@lionsclubs.org. 
.  
På webbplatsen kan registerrapporten, en rapport över klubbar där klubbtjänstemän 
saknas samt rapporter över medlemstyp och kön, tas fram och skrivas ut utan att 
behöva använda något lösenord. Gör på följande sätt: 

 
• Gå till organisationens webbplats www.lionsclubs.org. 
•  Klicka på Svenska. 
•  Klicka på MyLCI. 
•  På MyLCI:s inloggningssida, klicka på länken Medlemsrapporter i 

resursbanderollen 
•  Klicka på den rapport du vill titta närmare på. 
•  Klicka på det år du vill titta på. 
•  Tolv stycken foldrar visas. Klicka på den månad du vill titta på. 
•  Klicka på det distrikt du vill titta på och filen öppnas med Acrobat Reader. 

Om du inte har Acrobat Reader på din dator måste du gå tillbaka till MyLCI:s 
inloggningssida för att ladda hem detta. 

 
OBS! Dessa rapporter kommer att finnas tillgängliga  den femte dagen i varje 
månad. 
 
 

Ständigt medlemskap 
 

En medlem som har haft aktivt medlemskap i minst 20 år, eller som är minst 70 år och 
har haft aktivt medlemskap i minst 15 år eller som är allvarligt sjuk, kan beviljas ständigt 
medlemskap. Nytt från den 1 juli 2006 är att tidigare lioness medlemmar, vilka nu är 
aktiva medlemmar i sina respektive lionklubbar eller vilka har blivit aktiva i sina 
respektive lionklubbar senast den 30 juni 2007, kan tillgodoräkna sig alla tidigare 
medlemsår som lionessmedlem gentemot fordringarna för ständigt medlemskap. 
Lioness medlemmar som blivit aktiva medlemmar i en lionklubb efter den 30 juni 2007 
är inte kvalificerade att tillgodoräkna sig tidigare medlemsår som lionessmedlem 
gentemot fordringarna för ständigt medlemskap. 
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Kostnaden för ständigt medlemskap är USD 650,00 och ansökan måste godkännas av 
organisationens verkställande administratör på den internationella styrelsens vägnar. 
Detta är ett engångsbelopp, men täcker inte några klubb-, distrikts- eller multipel-
distriktsavgifter. Det är upp till klubbens styrelse att besluta om den ständiga 
medlemmen ska betala klubbavgift och/eller om klubben ska betala distrikts och mul-
tipeldistriktsavgifter. 
 
Ansökningsblankett (CLM) kan rekvireras från Member Service Center vid det interna-
tionella huvudkontoret via e-post memberservicecenter@lionsclubs.org, eller telefon 
630-203-3830. Den kan också laddas ner på organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org.  
 
En ständig medlem får ett brev från internationella presidenten, en nål, ett certifikat och 
ett speciellt medlemskort. De sänds i regel till klubbens sekreterare för överlämnande. 
 
 

Avlidna medlemmar 
 

Member Service Center sammanställer en lista över under året avlidna medlemmar, 
vilka hedras vid en ceremoni vid den internationella kongressen. Avdelningen sänder 
även före distriktsmötet och riksmötet en lista till distriktsguvernören över antalet 
röstberättigade medlemmar i respektive klubbar samt en lista över de medlemmar som 
har avlidit under året. Avlidna medlemmar skall inrapporteras via MyLCI. En 
lista/rapport över avlidna medlemmar per klubb kan även erhållas via webbsidan 
MyLCI. 
 
 
 

Adressändringar 
 

Det är viktigt att adressändringar inrapporteras så fort som möjligt. Detta gör det möjligt 
för organisationen att kontakta lionmedlemmarna, skicka ut tidningen LION etc. Ändring 
av adress eller kontaktinformation bör göras enligt följande: 
 
 

• Kontaktinformation och adressändringar som gäller distriktstjänstemän i Sverige, 
Norge och Danmark skall inrapporteras till Eurafrican Department via e-post 
Eurafrican@lionsclubs.org. 

 
• Kontaktinformation eller adressändringar som gäller distriktsordförande, 

klubbtjänstemän och medlemmar kan uppdateras via MyLCI eller inrapporteras 
till Member Service Center via telefon 630-203-3830, eller e-post 
memberservicecenter@lionsclubs.org. (Sverige, Norge och Danmark skall 
inrapportera ändringar på det sätt som har bestämts i respektive multipeldistrikt.) 

 
Om du har några frågor kan du kontakta Information Technology Division vid det 
internationella huvudkontoret via e-post: informationtechnology@lionsclubs.org.  
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Medlemsrapporter per distrikt 
 
Distriktsguvernören kan ta fram listor över nya medlemmar, avregistrerade medlemmar, 
ständiga medlemmar och avlidna medlemmar per distrikt på webbsidan MyLCI.  


