
 
 

VIII-1 

Kapitel 8 
 
INTERNATIONELL KONGRESS 
 
Lions Clubs Internationals årliga kongress  
 
Den årliga internationella kongressen hålls i regel i slutet av juni eller i början av juli 
varje år. Att delta i en internationell kongress kommer att ge medlemmarna en större 
uppskattning av LCI:s globala påverkan och kommer att stärka deras engagemang att 
tillhandahålla service. Varför bör man delta? 
 

• Kamratskap:  Träffa och dela med dig av idéer med andra lionmedlemmar. 
Samarbeta med andra lionmedlemmar i ett internationellt projekt eller dela med 
dig av erfarenheter om aktiviteter och kultur. 

• Rösta:  Att delta i röstningen ger lokala klubbar möjlighet att rösta på 
organisationens ledare samt om ändringar i stadgar och arbetsordning. 

• Träning och seminarier:  Delta i seminarier för att lära dig strategier om hur 
man rekryterar nya medlemmar, ger klubbarna ny energi, driver effektiva distrikt 
och multipeldistrikt, genomför nya serviceaktiviteter, använder effektiva PR-
verktyg, bevisade metoder inom ledarskap och mycket mer. 

• Utställningshall:  Varje division i vår organisation finns representerad i 
utställningshallen, här kan du träffa personalen från det internationella 
huvudkontoret och ta reda på hur de kan hjälpa dig att ha största möjliga nytta 
och glädje av medlemskapet i organisationen. Du kan även besöka ett gratis 
internetcafé och en lounge för sociala media, lära dig mer om viktiga 
serviceprojekt och program samt ta del av annan betydelsefull information. 
Besök vårt utställningsområde och ta med dig nya insamlingsidéer hem och 
handla varor från officiella licensinnehavare bland mycket mer.  

• LCIF:  Lär dig mer om LCIF:s insatser och hur stiftelsen kan hjälpa ditt distrikt att 
främja era mål gällande humanitära insatser. 

• Roligt:  Planera in semester med familjen före och/eller efter kongressen. För att 
du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök anordnas särskilda lokala 
rundturer och kongressrundturer för lionmedlemmar före och efter kongressen,  

 
Guvernörsråd som är intresserade av att stå värd för en internationell kongress skall 
kontakta kongressdivisionen vid det internationella huvudkontoret via e-post 
convention@lionsclubs.org.  
 

Information om boende och registrering 
 
 • Registrering till kongressen krävs för att kunna delta i sessioner eller 

evenemang samt för att kunna åka med kongressbussarna. 
• Varje delegation kommer att anvisas ett av huvudkontorets hotell. 
• LCI förhandlar fram speciella hotellrabatter endast för lionmedlemmar  
• Det finns gott om hotellrum för alla delegationer. En kongressregistrering av en 



 
 

VIII-2 

vuxen person krävs för varje hotellrumsreservation. 
• Delegationernas anvisas hotell ett år i förväg. 
• Registrering kan göras på organisationens webbplats www.lionsclubs.org. 
• Den officiella rumsreservations/registreringsblanketten måste användas. Den 

införs i tidningen LION, den kan laddas hem från LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org eller kan beställas från Convention Division vid det 
internationella huvudkontoret. E-post registration@lionsclubs.org.    

• Bekräftelse på att rum reserverats sänds till alla deltagare via e-post eller post. 
• Hotellrum hålls reserverade till och med den andra fredagen i januari (8 januari 

2016). Efter detta datum blir rum som ännu inte utnyttjats tillgängliga även för 
övriga lionmedlemmar. 

•  Hotellrumsreservationer och/eller kongressregistreringar kan inte överlåtas. 
•  Återbetalning av kongressregistrering kommer att ske under förutsättning att 

Convention Division har erhållit skriftligt besked om avanmälan senast den 2 maj 
2016. 

 
Distriktsguvernörer 
 

• Sittande distriktsguvernörer måste före utsatt datum sända in den officiella 
hotellrumsreservations/registreringsblanketten tillsammans med aktuellt 
förskottsbelopp. Hotellrum på distriktets/multipeldistriktets högkvartershotell 
kommer att hållas fram till den 15 januari. 

 
DG Elect 
 

• Alla handlingar avseende registrering och resor läggs ut på LCI:s webbplats cirka 
sex månader före DG Elect-seminariet. 
 

• Alla DG Elect kommer att erhålla ett meddelande via e-post när denna 
information har lagts ut. Handlingarna omfattar ett registreringspaket, 
innehållande registrerings-, hotell- och reseinformation. Paketet innehåller även 
specifika instruktioner om flygbiljetter och bokning. Rutinerna är olika beroende 
på land. 
 

• LCI kommer att ersätta upp till USD 500, om tillämpligt, för resor till DG Elect- 
seminariet och den internationella kongressen avseende en vuxen i sällskap till 
DG Elect. LCI kommer inte att betala/ersätta resor för en vuxen i sällskap om 
distriktet har varit ett tillfälligt distrikt eller ett etablerat distrikt (med färre än 35 
aktiva klubbar eller 1250 aktiva medlemmar) i över två år. Distriktsguvernören 
kan erhålla ersättning enligt gällande policy om distriktet uppnår kravet om 35 
klubbar och 1250 medlemmar, eller om distriktet har färre än 35 klubbar och 
1250 medlemmar men kan uppvisa en nettotillväxt med en medlem.  
 

• LCI kommer att registrera DG Elect och en vuxen i sällskap till DG Elect-
seminariet och den internationella kongressen. 
 

• LCI bokar automatiskt hotellrum för alla DG Elect. 
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Övrig information om kongressen 
 

Delegationsevenemang 
 
Lokal för delegationsevenemang (till exempel frukostar, mottagningar, möten etc.) 
måste reserveras genom Convention Division senast den 1 mars 2016. Utrymme 
kommer att reserveras vid delegationens högkvartershotell i turordning och i mån av 
tillgång. Ingen avgift kommer att tas ut för att hyra en lokal men notera att delegationen 
måste betala eventuell catering, audio visuell utrusning och/eller andra avgifter i 
samband med evenemanget. 
 
Delegatformulär och suppleantformulär 
 
Delegat- och suppleantformulär för omröstning finns på LCI:s webbplats. 
 

• Behörig klubbtjänsteman kan certifiera en delegat och en suppleant för varje 
tjugofemtal medlemmar, eller större delen därav. 

• En tabell över tillåtet antal klubbdelegater finns på LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org.  

• Det ifyllda formuläret skall undertecknas behörig klubbtjänsteman och returneras 
till det internationella huvudkontoret och det måste vara kontoret tillhanda senast 
den 2 maj 2016. 

• Alla klubbdelegater och suppleanter skall behålla en kopia av formuläret och 
uppvisa detta vid registreringsdisken. 

• Klubbdelegater måste vara registrerade till den internationella kongressen. 
• Delegatformulär som inte har skickats in före den 2 maj 2016 kan undertecknas 

vid den internationella kongressen av behörig klubbtjänsteman, eller om någon 
sådan inte finns på plats vid den internationella kongressen, av distrikts-
guvernören, DG Elect eller andra vice distriktsguvernör. 

• Ytterligare delegatformulär finns på LCI:s webbplats, kan beställas från LCI eller 
erhållas vid den internationella kongressen. 

 
Röstning 
 
Alla lionmedlemmar som har certifierats har rätt att delta i röstningen som gäller val av 
internationella tjänstemän och styrelseledamöter samt ändringsförslag som gäller Lions 
internationella stadgar och arbetsordning. 
 
Notera : För att få rösta på tisdagen (dag 5) under kongressveckan måste 
delegatkommittén ha certifierat dig som delegat innan kl. 17:00 på måndagen (dag 4).  
 
Parad  
 
De officiella paradreglerna/anmälningsformulären och paradordning skickas via e-post 
till varje distrikt i januari. De finns även tillgängliga på organisationens webbplats 
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www.lionsclubs.org och vid den internationella kongressen. 
 
Endast Lions multipeldistrikt, distrikt och enkeldistrikt kan delta i den internationella 
paraden. Alla deltagare i paraden måste vara registrerade till den internationella 
kongressen och de måste bära den officiella kongressnamnbrickan. 


