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Kapitel 9 
 
FINANSER 
 
Finansdivisionen arbetar med organisationens finansiella frågor till exempel, bokföring, 
och ankommande betalningar. Divisionens har som mål att hjälpa distriktsguvernörerna 
i deras arbete att upprätthålla en god ekonomi i klubbarna samt administration av 
distriktens budgetar. 
 
 

Accounting Department 
 
Denna avdelning tar hand om distriktsguvernörernas reseräkningar och utbetalar 
ersättning i enlighet med ersättningspolicyn för distriktsguvernörer, vilken fastställts av 
den internationella styrelsen. Vi ber dig att läsa igenom policyn för distriktsguvernörer 
noggrant. Om du har frågor kontaktar du Accounting Department. 
 
 
 

Distriktsguvernörens reseräkningar  
  
Du kommer att motta din ersättning utan dröjsmål om du bifogar aktuella kvitton och 
rapporter för varje möte/besök. I en organisation av Lions Clubs Internationals storlek 
är det svårt att göra undantag för speciella tillfällen. Accounting Department ersätter 
distriktsguvernörerna enligt policyn och dessa är enhetliga för alla distrikt. 
 
Du bör också vara medveten om att den internationella styrelsen aldrig har haft för 
avsikt att ersätta utgifter till 100 %. Å andra sidan granskas policyn med jämna 
mellanrum av den internationella styrelsens kommitté för finanser och huvudkontorets 
verksamhet som då och då rekommenderar höjningar på olika poster. 
 
 
Distriktsguvernörens budget 
 
Information om distriktsguvernörens budget kommer att sändas efter den 1 juli. 
Uträkningen av distriktsguvernörens budget beskrivs i ersättningspolicyn för 
distriktsguvernörer. Om du anser att din budget bör ökas, bör du överväga att 
genomföra de årliga besöken på zonnivå, vilket innebär att flera klubbar besöker ett 
och samma möte. Dessutom bör även andra medlemmar i distriktsguvernörens team 
genomföra årliga besök på dina vägnar för att minska kostnaderna. Budgetökningar 
godkännes endast beroende på din bostadsort i distriktet, avsevärd klubbtillväxt eller 
ändring av distriktsgränser. Förfrågningar om eventuell budgetökning måste skickas in 
senast den 31 mars.  
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Sista datum för räkningar 
 
Dina reseräkningar måste vara oss tillhanda före den 20:e i påföljande månad. Till 
exempel skall din räkning för juli anlända till LCI i Oak Brook före den 20 augusti. 
Räkningar som anländer senare än 60 dagar efter detta sista datum kommer inte att 
ersättas. 
 
Inga undantag kommer att göras från detta sista datum. Det ligger både i ditt och 
organisationens intresse att du sänder in dina räkningar utan dröjsmål. Det är också 
viktigt att du fyller i dem noggrant och bifogar nödvändig dokumentation. 
 
Alla reseräkningar och nödvändig dokumentation skall skickas till: 
 
Skicka dokumentationen till: 
 
Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 
E-post: Reserakningar@lionsclubs.org 
Fax: +1-630-706-9090 eller +1-630-630-706-9163 
 

Några råd 
 
Här följer några råd som vi hoppas är till hjälp. Ytterligare information finns även på 
LCI:s webbplats. Klicka på följande länk: http://lionsclubs.org/SW/member-
center/resources/finance/index.php 
 
Resor 
 
Vid bilkörning kan den totala reseersättningen inte överstiga kostnaden för en flygresa i 
ekonomiklass. Utöver kilometerersättning kan kostnader för tunnel, vägtull, färja, buss, 
tåg, taxi och parkering också utbetalas, förutsatt att kvitton bifogas. Den använda 
flygbiljetten/kupongen, e-biljetten, resplanen samt kopian av kontokortskvitto, kvitto från 
resebyrån som visar att betalning har mottagits eller annan form av bekräftelse på 
betalning, måste bifogas utgiftsräkningen när flyg använts. 
 
Klubbesök 
 

• Resor för att installera klubbtjänstemän ersätts inte såvida besöket inte anses 
vara det officiella årliga besöket. 

• Ett exemplar av formuläret Distriktsguvernörens rapport av möten och klubbesök 
(M-26) måste bifogas reseräkningen för varje möte och klubbesök. Detta gäller 
även för alla möten i distriktet och multipeldistriktet som du har deltagit i. 

• Högst två besök till klubbar som håller på att startas upp.  Ett som anses vara 
antingen organisationsmötet eller charterfesten, samt ett andra besök som 
anses vara det årliga besöket. Både det officiella årliga besöket och 
charterfesten ersätts förutsatt att resan, tur och retur, inte överstiger 966 km.  
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• Möten för regions-, kommitté-, råds- eller distriktsöverlämnande ersätts inte av 
Lions Clubs International.  
 

 
Måltider 
 
Det är vanligt att de flesta klubbar betalar för distriktsguvernörens måltid vid besöket. 
Om klubben inte gör det kan distriktsguvernören begära ersättning för den faktiska 
kostnaden ej överstigande USD 25,00 per måltid förutsatt att ett specificerat kvitto 
bifogas reseräkningen. Om distriktsguvernören vill ersätta klubben för en måltid måste 
klubbsekreteraren utfärda ett kvitto. En exakt kopia, eller en elektronisk kopia av kvittot 
godkänns som original.  
 
Hotell 
 
Ett, betalt, specificerat kvitto och/eller faktura i original från hotell/motell, vilket anger 
den faktiska kostnaden för distriktsguvernörens rum, måste bifogas för att ersättning 
skall kunna utfärdas. Högsta ersättningsbelopp är USD 75,00 per natt. En exakt kopia, 
eller en elektronisk kopia av kvittot godkänns som original.  Om husvagn/husbil 
används kommer ersättningen för elektricitet och vatten att ersättas om aktuella kvitton 
bifogas. Kreditkortskvitton eller kuponger från resebyrå ersätts inte. Fakturor/kvitton 
måste vara betalda. 
 
Distriktsguvernörens representanter 
 
Det enda tillfälle som Lions Clubs International kommer att ersätta någon annan i 
distriktsguvernörens team än distriktsguvernören är då denna på distriktsguvernörens 
vägnar utför ett årligt officiellt klubbesök eller deltar ett speciellt möte. Reseräkningar 
från dessa tjänstemän måste också vara undertecknade av distriktsguvernören. 
 
Guvernörsrådsmöten 
 
Ersättning utgår endast för tre guvernörsrådsmöten per år hållna utanför det egna 
distriktet, vilka kan komma att inkludera GMT-, GLT- eller CEP-möten. Om fler 
guvernörsrådsmöten hålls bör kostnaderna täckas av distriktet eller multipeldistriktet. 
 
För multipeldistrikt som täcker stora geografiska områden föreskriver reglerna att 
guvernörsrådsmötena ska hållas på en ort som ligger centralt till för de flesta 
guvernörerna. Om ett möte hålls utanför multipeldistriktet kommer reseersättning bara 
att utfärdas till multipeldistriktets gräns. Om ett gemensamt möte, till exempel ett 
riksmöte, hålls utanför ditt distrikt kommer hotell och måltider för högst tre dagar att 
ersättas. 
 
Distriktsrådsmöten/distriktsmöten 
 
Ersättning utgår för deltagande i fyra distriktsrådsmöten. Maximiersättningen per möte 
är två dagar för måltider och två nätter för hotell, förutsatt att ett av mötena hålls i 
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samband med en distriktskonferens eller ett distriktsmöte samt att mötena hålls inom 
distriktets gränser. 
 
Tillåtna och ej tillåtna utgifter 
 
Nedan följer en lista över en del av de tillåtna utgifterna respektive utgifter som inte 
kommer att ersättas 
 
TILLÅTNA UTGIFTER 
 
•  Distriktsrådsmöten (4 tillåtna möten inom distriktet) 
•  Årligt besök hos lionklubb   
•  Möten för att organisera nya klubbar 
• Besök av sittande internationell president eller vice president i distriktet 
•  Guvernörsrådsmöten och riksmöte (3 tillåtna möten utanför distriktet) 
•  Klubbtjänstemannainformation - (som genomförs inom distriktet) 
•  25-, 50- och 75-årsjubileer 
•  Charterfester 
• Reorganisations/reaktiveringsmöten (måste godkännas i förväg) 
•  Status quo-möten (måste godkännas i förväg) 
•  Återbesök (måste godkännas i förväg) 
•  Årliga leoklubbsbesök och 5-årsjubileum 
•  Årliga klubbesök på zonnivå (med deltagande av flera klubbar) 
•  Klubbfilial - endast två organiseringsbesök eller ett årligt möte i tillsammans med 

moderklubben. 
• Besök till klubbar som har lagts ner under de senaste tolv månaderna (måste 

godkännas i förväg) 
• Distriktets GMT-, CEP- och GLT-möten 
• Klubbar med prioriterad status 
 
INTE TILLÅTNA UTGIFTER  
 
 

• Ledarutvecklingsmöte 
•  Regionmöte, zonmöte eller rådgivande möten 
•  Uppstartsmöten eller vänklubbsmöten 
•  Mötesförberedelser 
•  Styrelsemöten 
•  Droginformation 
•  Överlämnande av Melvin Jones Fellow 
•  Installation av tjänstemän 
•  SightFirst -möten 
•  Lions internationella servicedag 
•  Godisdagen 
•  Area Forum 
•  Överlämnande av vänskapsstandar 
•  LCIF-möte 
•  Begravning 
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•  Möte för ändring av distriktsgränser 
•  Lions Quest-seminarier 
•  Katastrofhjälp 
•  Uppstartskonferens 
•  Ungdomsutbyte 
•  Överlämnande av utmärkelser 
•  Registreringsavgifter 
•  Bensin 
•  Fester vid högtider (ersätts om det räknas som det årliga besöket) 
•  Insamling av medlemsavgifter 
•    MERL 
•  Leokonferenser/rådsmöten & organiseringsmöten 
•  LEHP 
•  Ledarhundsaktiviteter 
•  FN-dagen 

 
Speciella möten som kommer att ersättas 
 

• Tre guvernörsrådsmöten hållna inom multipeldistriktet och utanför ditt eget 
distrikt, till exempel multipeldistriktsmöten, halvårsmöten, GMT/GLT möten, 
CEP- möten och riksmötet. 

 
• Fyra distriktsrådsmöten förutsatt att de hålls inom distriktet och att ett av dem 

anordnas i samband med en distriktskonferens eller ett distriktsmöte. 
 
• En klubbtjänstemannainformation i distriktet förutsatt att denna hålls inom 

perioden 60 dagar före till och med 60 dagar efter den internationella 
kongressen. 

 
• Besök i allvarligt svaga klubbar, klubbar som har lagts ner under de senaste tolv 

månaderna, under förutsättning att skriftligt medgivande har erhållits i förväg 
från District and Club Administration Division. 

 
• Ett andra besök i klubbar med en prioriterad klubbstatus. 
 

Regler om ersättning 
 

• Ersättning utgår inte för besök/möten utanför det egna distriktet. 
 
• Inbjudan till möten utanför det egna distriktet ersätts inte. Du måste i dylika fall 

själv täcka kostnaderna eller finansiera besöket på annat sätt. 
 
• Distriktsguvernörens partner får ingen ersättning. 
 
• Lions Clubs International ersätter bara distriktsguvernörens utgifter eller utgifter 

för en medlem i distriktsguvernörens team som representerar 
distriktstguvernören.  
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• Skilj på distriktsutgifter och internationella utgifter. 
 
• Utgifter i samband med distrikts- och multipeldistriktsverksamhet, såsom 

synvårdsaktiviteter, läger, ungdomsutbyten, tävlingar, distrikts- och riksmöten, 
ska täckas av distriktet eller multipeldistriktet. 

 
Besök av internationella tjänstemän 
 

• När en nuvarande internationell president eller vicepresident besöker ditt distrikt 
kommer du att erhålla ersättning för att delta i det möte de har inbjudits till. För 
den händelse du följer med en internationell tjänsteman på en resa utgår 
emellertid ingen ersättning för utgifterna i samband härmed och inte heller för 
planeringen av ett sådant besök. 

 
 Om en nuvarande internationell president eller vice president besöker ditt 

multipeldistrikt kommer du endast att erhålla ersättning för deltagande i det möte 
de inbjudits till om din resa sammanfaller med ett av de tre godkända guver-
nörsrådsmötena. 

 
 

Ersättning av distriktsguvernörens utgifter 
 

 
1. Budget  
 

Distriktsguvernören kommer att tilldelas en årlig budget för distriktets 
administration. Den årliga budgeten kommer att baseras på genomsnittet av de tre 
(3) år med högst utbetald ersättning under de senaste fem (5) åren. Dessa fem år 
omfattar den slutligt godkända budgeten per den 31 mars för närmaste föregående 
distriktsguvernör samt faktisk utbetald ersättning för de fyra föregående 
distriktsguvernörerna.  
 
Föreslagen ökning av budget kommer endast att övervägas med anledning av 
distriktsguvernörens bostadsort i distriktet, avsevärd klubbtillväxt eller ändring av 
distriktsgränser. Begäran om ökning av budget måste tillhandahållas senast den 
31 mars. 

 
2.  Insändande av räkningar 

 
a. Officiellt formulär  

Utgifter skall anges på det officiella formuläret. Dessa måste vara specificerade 
och alla kolumner måste vara sammanräknade. Utgifter skall styrkas med 
specificerade kvitton och använda biljetter. Kopior som skickas via e-post och 
fax accepteras om inget annat angivits. 
 

b. Räkningar från distriktsguvernörens representanter  
Utgiftsräkningar från distriktstjänstemän måste undertecknas av både 
tjänstemannen och distriktsguvernören. Räkningarna måste följa avsnitt 3. a. 
nedan. Ersättning kommer att utgå enligt samma regler som gäller för 
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distriktsguvernören och ersättningen utbetalas till distriktsguvernören för 
vidarebefordran till ställföreträdaren.  

 
c. Sista dag för insändande  

Räkningar skall sändas in en gång i månaden och skall vara Auditing 
Department tillhanda senast den 20:e i efterföljande månad (dvs. juliräkningen 
skall anlända senast den 20 augusti). Räkningar som anländer 60 dagar eller 
mer efter sista dag kommer inte att ersättas. 

 
 
          

Månad Räkningen skall 
vara inskickad 

Sista datum  

Juli 20 augusti  20 oktober  
Augusti 20 september  20 november  

September 20 oktober 20 december  
Oktober 20 november 20 januari 

November 20 december 20 februari  
December 20 januari 20 mars 

Januari 20 februari 20 april 
Februari 20 mars 20 maj 

Mars 20 april 20 juni 
April 20 maj 20 juli 
Maj 20 juni 20 augusti 
Juni 20 juli 20 september 

 
 
 
 
 
3. Åligganden och evenemang som ersätts  

 
a. Klubbesök 

 
Distriktsguvernören kommer att erhålla ersättning för utgifter som hänför sig till 
ett årligt officiellt besök i varje klubb i hans/hennes distrikt. Ett besök kan inte 
vara längre än en dag. För att utnyttja budgeten för klubbesök på bästa sätt 
uppmuntras distriktsguvernörerna att använda sig av tekniken när de 
kommunicerar med klubbtjänstemännen, sammanträda med klubbtjänstemän 
under klubbevenemang samt, när möjlighet ges, besöka mer än en klubb per 
dag. Distriktsguvernören kan delegera besök till medlemmar i 
distriktsguvernörens team som är bosatta närmare klubben. Då distriktets 
budget är begränsad, är det viktigt att använda den på ett effektivt sätt, vilket 
ger distriktsguvernören möjlighet att få ersättning för att delta i möten på 
distriktsnivå som beskrivs i paragraf b, c och d i detta avsnitt.      
 
Distriktsguvernören kan ge sina vice distriktsguvernörer, regionordförande eller 
distriktsrådsmedlemmar tillstånd att representera honom/henne. Såvida inte 
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flera klubbar besöks under samma resa kommer ersättning inte att utbetalas för 
klubbesök där tur och returresan överskrider 966 km. Sådana besök bör 
delegeras till en ställföreträdare. De enda undantag från ovanstående är: (1) 
Överlämnande av stiftelsebrev till en ny lionklubb, vilket besök samtidigt 
kommer att betraktas som det officiella årliga besöket. (2) I de fall tillstånd i 
förväg utverkats från Finansdivisionen. 

 
Förutom det årliga officiella besöket kommer ersättning även att utbetalas för 
följande:  
 
(1) Besök till klubbar som håller på att organiseras, men som ännu inte 

officiellt har stiftats. 
 

(2) Överlämnande av stiftelsebrevet till en ny klubb samt besök i samband 
med 25-, 50- och 75-årsjubileer i befintliga klubbar. 

 
(3) Besök i särskilt svaga klubbar och klubbar som har lagts ner under de 

senaste tolv månaderna, förutsatt att tillstånd i förväg har erhållits från 
District and Club Administration Division. 

 
(4) Ytterligare två besök till klubbar med prioriterad status samt återbesök, 

förutsatt att ett godkännande har utfärdats from District and Club 
Administration Division. 

 
 

 
b. Klubbtjänstemannainformation  

Ersättning kommer att utbetalas för en dags deltagande i distriktets 
klubbtjänstemannautbildning som hålls inom distriktet, förutsatt att denna hålls 
inom perioden 60 dagar före eller 60 dagar efter den internationella 
kongressen. I de fall möten hålls utanför enkeldistriktet eller distriktet erhåller 
distriktsguvernören endast ersättning för resekostnader fram till 
distriktsgränsen. 

 
c. Distriktsrådsmöten och/eller distriktsmöten  

Ersättning kommer att utgå för deltagande i fyra distriktsråds- och/eller 
distriktsmöten inom distriktet, vilka dock inte får vara längre än två dagar och 
två nätter. I de fall möten hålls utanför enkeldistriktet eller distriktet erhåller 
distriktsguvernören endast ersättning för resekostnader fram till 
distriktsgränsen. Kostnader i samband med planering, organisering eller 
offentliggörande av distriktsevenemang kommer inte att ersättas.  
 

d.    Medlems- och ledarutvecklingsmöten i distriktet  
Ersättning kommer att betalas ut för deltagande i GMT- eller GLT- möten samt 
klubbens excellensprocess- kurser som hålls inom distriktet. Förutsatt att det 
finns tillgängliga medel i distriktsguvernörens årliga budget som godkänts av 
organisationen. I de fall distriktsmöten hålls utanför enkeldistriktet eller distriktet 
erhåller distriktsguvernören endast ersättning för resekostnader fram till 
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distriktsgränsen. Kostnader i samband med planering, organisering eller 
offentliggörande av distriktsevenemang kommer inte att ersättas.  
 

e.   Multipeldistriktsmöten  
En distriktsguvernör, vars distrikt tillhör ett multipeldistrikt, kan erhålla 
ersättning för deltagande i tre multipeldistriktsmöten som hålls inom 
multipeldistriktet, och som genomförs av multipeldistriktet, (det vill säga 
guvernörsrådsmöten, multipeldistriktskonferenser, riksmöten, GMT-, GLT-, 
CEP-möten) upp till tre dagar och tre nätter per möte. Utgifter i samband med 
planering, organisering och offentliggörande av multipeldistriktsevenemang 
kommer inte att ersättas. I de fall multipeldistriktsmöten hålls utanför 
multipeldistriktet erhåller distriktsguvernören endast ersättning för 
resekostnader fram till multipeldistrikts-gränsen.  
 

 
 f.  Besök i leoklubbar  

Distriktsguvernören kommer att erhålla ersättning för ett årligt besök i varje leo-
klubb i hans/hennes distrikt. Besöket är ej obligatoriskt och kan ej överstiga en 
dag. Det rekommenderas att fler än en leoklubb besöks under en och samma 
dag samt att besök i leoklubbar görs i samband med besök i lionklubbar. 
Ersättning kommer även att utbetalas för följande: 

 
(1)   Överlämnande av organisationscertifikat till nya leoklubbar. 

 
(2)   Jubileer i leoklubbar som firar fem år och därefter vart femte år. 

(3)   Installation av leoklubbtjänstemän. 
 

4. Resepolicy 
 
Resor utanför guvernörens eget distrikt kommer inte att ersättas med undantag av 
de multipeldistriktsmöten som omnämns i punkt 3 e. ovan. Alla resor måste 
genomföras så ekonomiskt som möjligt. 

 
a. Bilresor  

Bilresor kommer att ersättas med USD 0,31 per km, allt inkluderat. Om en hyrbil 
används kommer endast USD 0,31 per km att ersättas, allt inkluderat. Denna 
ändring träder ikraft den 1 juli 2015. 

 
b. Tågresor  

Vid tågresa kommer ersättning att utgå för resa i första klass och enmanskupé i 
sovvagn, förutsatt att den använda biljetten bifogas som verifikation. 

 
c. Flygresor  

 
1. Flygbiljetter måste vara tur och returbiljett i ekonomiklass med den 

kortaste och mest direkta flygrutten. Flygresor kommer att ersättas 
baseras på faktiskt kostnad, inklusive serviceavgifter, bokningsavgifter 
och betalkortsavgifter. Ersättning kommer att utbetalas för en (1) 



      IX-10 

incheckad väska i enlighet med flygbolagets riktlinjer om storlek och vikt 
förutsatt att ett betalt kvitto kan uppvisas. Följande handlingar måste 
bifogas ansökan om ersättning: 

 
a. Använd flygbiljett eller specificerad e-biljett/resplan 

 
b.  Bevis på betalning: en utbetald check, ett kvitto från en resebyrå 

eller ett kontoutdrag (om du skickar in ett kontoutdrag måste all 
information som inte är relevant överföringsinformation vara 
överstruken.)  Kvittot måste innehålla resenärens namn, resplan, 
flygklass, biljettpris och betalningsmetod. 

 
 Ett boardingkort eller en endast en resplan från en resebyrå 

kommer inte att godkännas. 
 

2.   Ett privatchartrat flygplan kan komma att förhandsgodkännas av 
kommittén för finanser och det internationella huvudkontorets verksamhet, 
när det inte är möjligt att resa kommersiellt och det sparar pengar. 

 
 

 
d. Övrigt 

Taxi, buss, vägtull, färja, parkering och andra reserelaterade utgifter ersätts 
förutsatt att kvitton bifogas som verifikation. 

 
e. Hotell 

Ersättning kommer att utbetalas för faktiskt hotellkostnad, ej överstigande USD 
75,00 per natt. Distriktsguvernören bör ange specificerade hotellkostnader per 
datum och skicka in det specificerade hotellkvittot tillsammans med 
reseräkningen. Det specificerade hotellkvittot måste uppvisa betalning och/eller 
ett nollsaldo. Notera att en exakt kopia och elektroniska kopior accepteras och 
godkänns som original. 
 

f. Måltider 
Ersättning kommer endast att utbetalas för faktiska måltidskostnader, ej 
överstigande USD 25,00 per måltid. Måltidskostnader måste specificeras på 
reseräkningen och specificerade originalkvitton måste bifogas. Notera att en 
exakt kopia och elektroniska kopior accepteras och godkänns som original. 
Inga alkoholhaltiga drycker ersätts. 
 

 
 

Ankommande betalningar 
(Accounts Receivable and Club Account Services Depa rtment) 

 
Denna avdelning tar emot och handlägger inbetalningar från klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt till organisationens olika konton samt avstängning av klubbar på grund 
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av finansiella skäl. Avdelningen hanterar betalningsfrågor, till exempel oidentifierade 
eller ej krediterade inbetalningar och faktureringsfrågor. Avdelningen skickar varje 
månad den så kallade ReCap-rapporten till alla distriktsguvernörer samt även 
kontoutdrag till klubbar och distrikt. 
 
Klubbar och distrikt bör sända kopior av inbetalningskvitton direkt till avdelningen, så 
att inbetalda belopp kan krediteras snabbt och korrekt. Du kan kontakta avdelningen 
via e-post accountsreceivable@lionsclubs.org, via fax 630-571-1683 eller via telefon 
630-203-3810. 

 
Följande information gäller främst klubbar, men vi uppmanar distriktsguvernörerna att 
bistå med hjälp för att därmed uppmuntra klubbar och distrikt att följa dessa rutiner, så 
att betalningar till LCI ankommer snabbt. 
 
 

Betalningar till Lions Clubs International  
 
För lionklubbar i Sverige, Norge och Danmark gäller specifika betalningsinstruktioner 
som kan erhållas från respektive multipeldistriktskontor eller från Lions webbplats 
www.lionsclubs.org. Klubbar som använder LCI:s webbplats för medlemsrapportering 
kan även göra inbetalningar på LCI:s webbplats. Oavsett hur betalningen görs är det 
mycket viktigt att klubbnamn, klubbnummer och vad b eloppet avser alltid 
framgår på alla inbetalningskvitton som sänds till det internationella 
huvudkontoret. 
 
Betalningar till organisationen, till exempel internationell medlemsavgift och 
klubbrekvisita, kommer att krediteras gentemot det äldsta beloppet på det 
klubbkonto/distriktskonto till vilket inbetalningen görs. Skicka inte betalningar avseende 
distriktets medlemsavgift eller multipeldistriktets medlemsavgift till Lions Clubs 
International. 
 
Månatligt kontoutdrag för klubbkontot 
 
Kontoutdraget som skickas från Lions Clubs International varje månad är en 
specifikation av till exempel debiterade fakturor och gjorda inbetalningar på klubbkontot 
eller distriktskontot. Syftet är att det skall vara en bekräftelse på utförda transaktioner 
och det visar de datum transaktionerna utfördes. Om det efter slutsaldot på fakturan 
har angivits ”CR” innebär detta ett tillgodohavande och någon belopp är alltså inte 
förfallet till betalning.  
 
Inbetalningar som har gjorts i slutet av månanden ankommer ibland inte till LCI förrän 
efterföljande månad och kommer därför inte att redovisas förrän på nästa kontoutdrag. 
Om klubbens inbetalning inte finns med på det månatliga kontoutdraget bör klubben 
skicka in en kopia av insättningskvittot till Accounts Receivable and Club Account 
Services Department för undersökning.  
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Klubbens kassör kan nu se och betala de månatliga kontoutdragen med hjälp av 
webbsidan MyLCI http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/resources/mylci.php. 
Registrering krävs för att få behörighet till MyLCI. 
 
Lions Clubs Internationals betalningsinstruktioner 
 
Alla länder har specifika betalningsinstruktioner vilka återfinns på klubbens 
kontoutdrag. Instruktionerna finns även på organisationens webbplats. 
 
OBSERVERA: För att ta del av instruktionerna på organisationens webbplats går du till 
www.lionsclubs.org . Klicka på svenska och ange "betalningsinstruktioner" i sökfältet. 
 
 
 
 
Organisationens bankkonton:  
 
Organisationens bankkonton utanför USA: 
 

Organisationen har förnärvarande över 60 bankkonton i ett flertal olika valutor.  
Inbetalningar till dessa konton skall göras i den valuta som motsvarar bankkontot.  
För de bankkonton som inte använder USD har organisationen fastställt en 
månatlig växelkurs som gäller för hela månaden. Det månatliga kontoutdraget visar 
den växelkurs som gäller för nästkommande månad. Använd den aktuella 
växelkursen vid inbetalning. Klubbar kan också betala med betalkort på 
webbplatsen. 

 
 
Observera:  Växelkursen uppdateras varje månad på organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org . Använd sökfunktionen, klicka på svenska och ange "växelkurs" i 
sökfältet. 
 
Skicka all betalningsinformation, inbetalningskvitton och övriga frågor avseende 
inbetalningar direkt till Accounts Receivable and Club Account Services via e-post, 
accountsreceivable@lionsclubs.org  eller via fax 630-571-1683. 
 
Genomför inbetalningar till organisationens bankkonton i god tid, minst fem 
arbetsdagar innan månadens slut. Organisationen kommer att använda växelkursen 
från den månad som inbetalningen registreras hos organisationens bank. Var noga 
med att inkludera klubbens namn och klubbnummer på inbetalningskvittot. 
 
Övriga betalningar och LCIF-donationer 
Vid donationer och övriga betalningar (tex charteravgifter, kongress) var noga med att 
tydligt ange inbetalningens syfte så att betalningen registreras vid rätt avdelning. 
 
 

Ej krediterade betalningar 
Ibland förekommer det att ursprunget av en betalning inte kan identifieras, vilket gör att 
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ett klubb- eller distriktskonto felaktigt kan utvisa en utestående skuld. 
 
I de fall en inbetalning inte kan krediteras på grund av bristande information, sänder  
Accounts Receivable and Club Account Services Department ett brev till 
distriktsguvernörens team, distriktssekreteraren, guvernörsrådsordföranden och 
vänliga lionmedlemmar eller andra kontaktpersoner, för att få hjälp med att identifiera 
vilken klubb/klubbar som genomfört betalningen.   Det är mycket viktigt att identifiera 
dessa betalningar, så att de kan krediteras rätt klubb eller distrikt. 
 
Notera: Ej krediterade eller oidentifierade insättningar per land och bank finns angivna 
på lions webbplats www.lionsclubs.org .  Klicka på Svenska och ange sökordet 
”insättningar” i sökrutan. 
 
Korrespondens : Skicka all korrespondens till huvudkontorets adress: 300 W. 22nd 
Street, Oak Brook, IL 60523-8842, eller via e-post till Accounts Receivable and Club 
Account Services accountsreceivable@lionsclubs.org eller via faxnummer: 630-571-
1683. 
 

 
Lions Clubs Internationals webbplats 
 
Förutom informationen i denna handbok uppmanas du att besöka organisationens 
webbplats www.lionsclubs.org för ytterligare information. Finance Division har flera 
sidor på webbplatsen som innehåller värdefull information, till exempel: 
 
 •  Distriktsguvernörens utgiftsräkningar 
 •  Ersättning av distriktsguvernörens utgifter 
 •  Frågor och svar för distriktsguvernörer 
 •  Valutakurser 
 •  Betalningsinstruktioner 
 •  Oidentifierade betalningar 
 
Valutakurserna uppdateras den 1:a i varje månad och de oidentifierade betalningarna 
uppdateras den 15:e i varje månad. Distriktsguvernörens utgiftsräkningar och 
betalningsinstruktionerna uppdateras när ändringar har skett. För att komma till denna 
information loggar du in på organisationens webbplats www.lionsclubs.org.  


