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Kapitel 11                         
 
JURIDISKA ÄRENDEN 
 
Allmän information 
 
Legal Division ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala 
varumärkesregistreringar, det globala försäkringsprogrammet, riskhantering och 
domstolsärenden. Dessutom tillhandahåller divisionen vägledning och råd till Lions 
medlemmar om stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens policy, 
till exempel distriktsval, kandidatur till posten internationell direktor, konfliktlösning och 
konstitutionella klagomålsärenden. Om du har frågor gällande varumärken, försäkringar 
konstitutionella eller övriga juridiska ärenden kontaktar du Legal Division via e-post 
legal@lionsclubs.org eller via telefon 630-203-3847. 
 
Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals 
inregistrerade varumärken. För att göra detta har den internationella styrelsen antagit 
Lions Clubs Internationals varumärkespolicy. Denna policy definierar organisationens 
varumärken samt tillhandahåller medlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, del- och 
multipel-) riktlinjer för hur och när de kan använda organisationens varumärken.  Nedan 
följer en översikt av varumärkespolicyn avseende användandet av Lions namn och 
logotyp vid distrikt- och klubbaktiviteter. För ytterligare information om organisationens 
varumärkespolicy, vänligen läs varumärkespolicyn på LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org, under Juridiska resurser. 

• Definition av varumärken:   Alla organisationens befintliga och framtida namn, 
emblem, logotyper, sigill, registrerade varumärken och andra 
varumärkesintressen, till exempel Lions, Lioness, Leo, Lions Clubs, Lions 
International och Lions Clubs International.  
 

• Organisationens emblem:  Emblemet för denna organisation och varje chartrad 
klubb skall vara utformat enligt följande.  Varje klubb skall endast använda 
organisationens officiella emblem, utan ändringar. 
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• Allmän standard avseende användning:   För att upprätthålla allmän standard 
avseende kvalitet och innehåll vid användande av organisationens varumärken 
skall sagda varumärken inte användas i samband med pornografi, nakenhet, 
alkohol eller annat innehåll, vilket kan uppfattas som stötande inom 
organisationen.  
 

• Skyldighet att följa och att rapportera ej auktoris erat användande:   Alla 
lionmedlemmar är skyldiga att följa varumärkespolicyn som antagits av den 
internationella styrelsen, vilket även innebär en skyldighet att informera den 
juridiska divisionen om ej auktoriserat användande eller olämplig användning av 
Lions varumärken.   

 
• Automatiskt tillstånd att använda organisationens v arumärken:   Lions 

medlemmar, klubbar och distrikt har automatiskt tillstånd att använda Lions 
varumärken för att marknadsföra och främja organisationens syften och 
allmänna klubbverksamhet, till exempel offentliggörande av klubb- och 
distriktsevenemang, projekt och samhällsservice och andra evenemang.  Sådant 
tillstånd kan inkludera: användande av Lions varumärken på distriktets 
webbsidor, visitkort, sponsrade program och i begränsad utsträckning på 
klädesplagg (exklusive västar). För en fullständig lista över automatiska tillstånd 
vänligen läs varumärkespolicyn på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org under 
Juridiska resurser. 

 
• Förhandsgodkännande krävs.   Lions medlemmar, klubbar och distrikt måste 

ansöka om tillstånd när de använder Lions varumäken vid särskilda aktiviteter, 
som till exempel vid försäljning av lionsvaror, intäktsbringande program (ej 
medlemsavgifter), särskild sponsring som kräver Lions Clubs Internationals 
deltagande samt vid bildande av lionsenheter såsom stiftelser, 
välgörenhetsorganisationer och föreningar.  

 
• Officiella licensinnehavare.   Klubbrekvisita och distributionsdivisionen kan ingå 

överenskommelser med tillverkare eller andra säljare över hela världen för att 
tillhandahålla lionmedlemmar, lionklubbar och distrikt med artiklar som bär 
organisationens varumärken. Villkoren i sådana licensöverenskommelser skall 
fastställas av klubbrekvisita och distributionsdivisionen och skall omfatta 
licensavgifter och/eller royaltybetalningar på alla sålda artiklar. 
 

Kontakta den juridiska avdelningen avseende frågor om tolkning av policyn, bildande 
av lionenheter och tillämpning: 
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Legal Divison 
legal@lionsclubs.org 
630-203-3847 

Kontakta klubbrekvisita och distributionsdivisionen för frågor om licenciering, tillstånd 
om användning på specifika produkter, varor med mera: 

Club Supplies & Distribution Division 
trademarkuse@lionsclubs.org 
630-571-6921 

 
Förmånsprogram för medlemmar  

Lions Club International (LCI) har utvecklat ett framgångsrikt samarbete med CT, 
industrins ledande juridikservice. CT tillhandahåller registrerade ombud och andra 
tjänster till LCI och LCIF. Genom detta samarbete har vi skapat en medlemstjänst som 
hjälper din lionklubb, ditt distrikt eller din stiftelse (”Lion organisation”)  med införlivade 
registreringar, bildandet av ny Lion stiftelse och genomförandet av andra erforderliga 
registreringar hos Sectretary of State. För mer information gällande servicetjänster 
inom USA ring 1866-331-2303. För Lionklubbar, distrikt och/eller stiftelser utanför USA 
erbjuder CT liknande tjänster. För mer information angående Internationella tjänster 
ring CT International Team 1-800-428-4685. 
Ytterligare information finns tillgänglig på Lions Clubs International webbplats, 
http://www.lionsclubs.org   under Legal Division, medlemcenter, resurser, 
publikationer.  
 
 
Försäkring 
Som distriktsguvernör har du också andra juridiska skyldigheter gentemot 
lionmedlemmarna och allmänheten. Det är viktigt att du förstår organisationens 
ansvarsförsäkring och vidarebefordrar tekniska frågor till Legal Division eller till 
försäkringsombudet Willis of Illinois. Lionklubbar, distrikt, lionessklubbar och 
leoklubbar är skyddade via den ansvarsförsäkring organisationen har tecknat hos ACE 
American Insurance Company.  
 
Befintlig försäkring täcker klubbar, enskilda medlemmar och frivilliga medarbetare, för 
belopp som de enligt lag är skyldiga att betala i ersättning för skador i samband med 
lionaktiviteter. Försäkringen är automatisk och premien dras från organisationens 
medlemsavgifter. Försäkringen täcker upp till USD 1 miljon per skadefall, med USD 2 
miljoner som högsta totala ersättning för klubbar och distrikt, för sådana lionaktiviteter 
som insamlingsaktiviteter, olika typer av föreställningar och försäljning av artiklar. 
Försäkringen täcker sjukvårdskostnader upp till USD 1 000 per person, oberoende av 
juridisk ansvarighet. 
 
Försäkringen täcker inte något juridiskt ansvar vid framförande, användning eller 
underhåll av bilar, lastbilar, bussar, flygplan, vattenfordon eller husvagnar vilka ägs av 
en lionorganisation. Försäkringen täcker heller inte ägaren eller föraren av något 
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fordon ej heller skada på något fordon som används vid lionaktiviteter. Försäkringen 
omfattar heller inte juridiskt ansvar i samband med försäljning och distribution av 
alkohol. 
 
Lionklubbar och distrikt kan hjälpa till att minska försäkringskostnaderna genom att se 
till att säkerhet prioriteras vid era lionaktiviteter. Säkerhetsinformation finns tillgänglig 
på organisationens webbplats och klubbarna bör utse en säkerhetsansvarig. Riskfyllda 
aktiviteter bör undvikas, till exempel doppningscisterner, evenemang med 
alkoholservering, karnevaler, cirkusföreställningar och rodeos liksom 
hastighetstävlingar som snöskotertävlingar och go- carttävlingar. Rockkonserter, 
fyrverkerier och demoleringsprojekt bör inte heller arrangeras och byggande av 
simbassänger, lekplatser och parker bör helst undvikas. 
 
Varje klubb och distrikt måste noggrant överväga riskerna som hör ihop med sådana 
här aktiviteter. Om ni beslutar er för att sponsra liknande projekt bör speciella 
säkerhetsåtgärder vidtas, bland annat utarbetande av en säkerhetsplan samt 
övervakning vid aktivitetens genomförande. Alla skadeståndsanspråk måste 
inrapporteras omgående. En förteckning över våra lokala försäkringsrepresentanter 
finns i försäkringsbroschyren som tillhandahålls av Legal Division. Viktig 
policyinformation finns också tillgänglig på organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org på medlemscentret på  sidan Legal Division 
Resources/Publications.  
 
Organisationer för före detta klubb-, distrikts- oc h internationella 
tjänstemän  
Den internationella styrelsen erkänner inte officiellt organisationer för före detta klubb-, 
distrikts- och internationella tjänstemän, men tillåter dylik verksamhet så länge som: 
 

1. Den inte strider mot de internationella stadgarna och arbetsordningen och den 
internationella styrelsens policy. 

 
2. Inga avgifter uttaxeras och/eller uppbärs. 
 
3. Deltagande är frivilligt. 
 
4. Ett styrande organ inte tillsätts över eller inkräktar på den ordinarie klubb- och 

distriktsorganisationen. 
 
Medel erhållna från insamlingsaktiviteter  
1.   Allmän policy för medel som samlats in från lionkl ubbarnas aktiviteter .  Medel 

som samlats in från allmänheten måste användas till gagn för allmänheten och 
samhället i vilket Lions tjänar. De internationella stadgarna och arbetsordningen samt 
reglerna för inregistrering (de "giltiga dokument") föreskriver att chartrade lionklubbar 
ska vara icke-vinstdrivande för den enskilda klubben eller dess enskilda medlemmar. 
Följaktligen skall ingen del av nettovinsten av medel från allmänheten gynna en enskild 
lionmedlem, eller annan privatperson eller enhet.  Denna policy är ämnad att vara till 
vägledning för klubbar för att uppfylla Lions Clubs Internationals syften.   Vid 
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fastställande av det rätta användandet av medel är det viktigt att vara öppen gentemot 
allmänheten och skapa förtroende i det område respektive klubb verkar.  Det sätt på 
vilket Lions klubbar använder insamlade medel måste även följa lokala lagar i det 
område respektive klubb verkar.  

   
a.  Definition av fonder från allmänheten/aktiviteter .  Medel från allmänheten 

är nettoresultat av intäkter som samlats in från aktiviteter öppna för allmänheten, 
bidrag från allmänheten, donationer och pengar som samlats in från investerade 
medel från allmänheten.   
  

b. Definition av administrativa medel  .  Administrativa medel kommer från 
Lions medlemmar i form av medlemsavgifter, böter, annonsintäkter, hyra och 
andra bidrag från enskilda medlemmar.  Dessa medel kan antingen användas 
till projekt eller internt inom Lions till att täcka kostnader vid möten och 
kongresser, inregistreringsavgifter, revisionsavgifter, nyhetsbrev samt andra 
klubbrelaterade och/eller distriktsrelaterade driftskostnader och administrativa 
kostnader.   

 
2.  Direkta kostnader vid penninginsamling .  Direkta kostnader i samband med en 

insamlingsaktivitet riktad till allmänheten kan dras av från insamlingens intäkter, för att 
därmed täcka administrativa kostnader för att genomföra insamlingen.   

 
3.  Lions egendom . Ett procentuellt belopp av nettointäkt från insamlade medel i 

samband med användande av egendom ägd av lionsklubb eller distrikt kan användas 
för att täcka driftskostnad och underhåll av egendomen enligt följande riktlinjer.   

 
a.  Ägd egendom att användas av allmänheten. Kostnader för drift och 

underhåll av egendom kan dras av från insamlade medel från allmänheten, 
för att stödja allmänhetens användande av egendomen.  

  
b.  Ägd egendom att användas i administrativt syfte. Kostnader för drift och 

underhåll av egendom måste betalas med administrativa medel om syftet 
med användandet gagnar Lions medlemmar.  

 
c.  Blandad användning av ägd egendom  När Lions egendom används både 

av allmänheten och i administrativt syfte kan en proportionerlig kostnad dras 
av från insamlade medel från allmänheten i förhållande till hur stor del 
egendomen används av allmänheten.  Om till exempel en klubblokal 
används 20 % av tiden av allmänheten kan 20 % av kostnaderna debiteras 
medel insamlade från allmänheten för att täcka drift och underhåll.  

 
4. Politisk aktivitet . Som en opolitisk frivilligorganisation kan Lions Clubs 

Internationals klubbar och distrikt (enkel-, del eller multipel-) inte bidra med 
allmänna eller administrativa medel för att stödja valda politiker eller kandidater till 
lokala, nationella eller internationella poster.   

 
Hur medlen samlas in  Användning av projekt 

för allmänheten? 
 Används för administrativa 
kostnader? (Administrativt 
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(Aktivitetskonto)  konto)  
 Administrativ - avgifter , 
hyror, böter, 
reklamintäkter  

 
Ja 

 
Ja 

För allmänheten - alla 
insamlingsevenemang 
öppna för allmänheten, 
bidrag från allmänheten 
och testamentsgåvor  

 
Ja 

 
Nej * 

 Räntor  - Ackumulerade 
investeringar från medel 
som tagits emot från 
allmänheten  

 
Ja 

 
Nej  
 

 * Direkta kostnader vid penninginsamling  Direkta kostnader i samband med en 
insamlingsaktivitet riktad till allmänheten kan dras av från insamlingens intäkter, för att 
därmed täcka administrativa kostnader för att genomföra insamlingen.    
Lions egendom  Om lionsklubb (eller distriktet) har egendom som används för att 
uppfylla behov hos samhället i stort, kan en proportionerlig kostnad av de medel som 
samlats in genom användning av egendomen, användas mot driftskostnaderna för 
egendomen.  

 
 
Ekonomiskt stöd till kandidater  
Ett multipeldistrikt kan uttaxera avgift för att finansiera kampanjer för kandidater till 
internationella poster. De internationella stadgarna föreskriver att ett multipeldistrikt har 
rätt till representation på internationell nivå.  Det är härmed underförstått att 
multipeldistriktet har rätt att finansiera de strävanden som är nödvändiga för att få 
sådan representation och att det är tillåtet att uttaxera medel från medlemmarna i 
respektive multipeldistrikt.  En dylik höjning av avgiften måste emellertid genomföras i 
enlighet med bestämmelserna i multipeldistriktets stadgar. 
 
 
Etisk standard och uppförande  
Lions Clubs International är en organisation för hjälpinsatser och det sätt dessa 
tillhandahålls på är lika viktigt som insatsen själv. Våra medlemmar, distriktstjänstemän, 
den internationella styrelsen, verkställande tjänstemän, administrativa tjänstemän, 
personalen vid det internationella huvudkontoret och människor i samhället förväntar 
sig ett ärligt och etiskt uppförande av var och en av er varje dag. Ingen handling eller 
begäran från lionklubbar eller dess medlemmar, tjänstemän, styrelseledamöter eller 
personal inom organisationen till vilka, eller det samhälle för vilket, vi tillhandahåller 
service kan rättfärdiga ett brott mot denna riktlinje. För att hantera denna väsentliga 
fråga för alla poster inom organisationen har den internationella styrelsen antagit en 
etisk standard och uppförande för distriktsguvernörer. Denna policy kan läsas på 
webbplatsen i den internationella styrelsens policymanual. 
 
Lions Clubs Internationals grundläggande värderingar och etiska standard tillsammans 
med den internationella styrelsens policy tillhandahåller riktlinjer och ramar för att 
hjälpa dig att förstå vad som förväntas av dig samt att hjälpa dig att fatta bra beslut. Då 
dessa inte är fullödiga är ditt allra bästa omdöme nödvändigt för att göra ”rätt” saker på 
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ett etiskt sätt. Förena dig med oss för att fortsätta Lions Clubs Internationals tradition 
av ärligt och etiskt handlande när vi tjänar miljoner människor i nöd. 
 
Lions Clubs Internationals policy för personlig inf ormation 
Lions Clubs Internationals insamling och användande av personlig medlemsinformation 
 
Lions Clubs International (LCI) inser betydelsen av att skydda våra medlemmars 
personliga information.  LCI samlar in personlig information om lionmedlemmar och 
leomedlemmar för att underlätta kommunikation med, och mellan, våra medlemmar.  
Denna information används endast för att främja LCI:s syften inklusive ”att förena 
klubbarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse” samt för 
att utföra nödvändig verksamhet i form av: 
 

• Debitering av avgifter och annan fakturering 

• Distribution av tidningen LION samt information och uppdateringar till 
medlemmar och tjänstemän  

• Sammanställning av medlemsprofiler och trender för att stödja 
medlemstillväxt, extensions- och retentionsprogram 

• Planering av kongresser och möten 

• Kontaktinformation för lionledare och leoledare, inklusive tidigare och 
sittande internationella tjänstemän, direktorer, adjungerade 
styrelsemedlemmar, guvernörsrådsordförande, guvernörsrådet, 
distriktsguvernörer, vice distriktsguvernörer och klubbtjänstemän 

• Främjande av PR-aktiviteter och företagsallianser 

• Stöd till Lions Clubs International Foundation och andra antagna 
serviceprogram 

• Speciell annonsering, icke avgiftsrelaterade intäktsprogram eller andra 
syften i enlighet med syfte och uppgift fastställda av den internationella 
styrelsen 

• Frisläppande av information enligt gällande lag eller i samband med 
juridiska eller statliga utredningar 

 
Lions Clubs International skyddar personlig information genom att använda 
lösenordsskyddade områden, vilket begränsar åtkomsten till sådan information.  Det är 
viktigt att du skyddar ditt lösenord. 
 
All betalningsinformation som insamlats är skyddad av mjukvara i samband med 
överföring, vilken krypterar all din personliga information så att den på ett säkert sätt 
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kan överföras via Internet.  Vi redovisar endast en begränsad del av ditt 
kreditkortsnummer vid orderbekräftelse. 
 
Den officiella matrikeln är inte tillgänglig på internet utan ett lösenord. Individer som får 
tillgång till den officiella matrikeln, eller andra handlingar som innehåller personlig 
information om medlemmarna, får endast använda informationen för att främja LCI:s 
syften och måste radera alla sådana register efter dem använts. Det finns även en 
funktion för att hitta en klubb eller kontaktinformation till en klubbtjänsteman.  
Funktionen att hitta en klubb är utformad så att den inte kan användas som en 
kommersiell distributionslista och lionmedlemmar och leomedlemmar bör tillförsäkra att 
den inte används i detta syfte.  
 
WEBBPLATS 
 
Du kan komma att tillfrågas att tillhandahålla personlig information för att få tillgång till 
vissa funktioner på webbplatsen. Att registrera sig är frivilligt. Emellertid måste du 
registrera dig för att ta del av dessa delar av webbplatsen. Även om du vid 
registreringen måste delge personlig information kan du kontrollera hur vi använder din 
information genom att uppdatera dina elektroniska kommunikationspreferenser i din 
profil.  
  
När du tillhandahåller din e-postadress godkänner d u (väljer) att erhålla 
information från Lions Clubs International och dess  program.  Du kan avsluta din 
prenumeration genom att ändra dina inställningar för e-postmeddelanden eller justera 
inställningarna i din prenumerationsprofil.  
 
När du befinner dig på webbplatsen kan du komma att skickas vidare till andra 
webbplatser som står utanför vår kontroll. Om du besöker en webbplats som är länkad 
till vår webbplats ska du ta del av sidans sekretesspolicy innan du delger någon 
personlig information. 
 
OM DU INTE SAMTYCKER MED VÅRA RIKTLINJER OCH RUTINE R SKA DU INTE 
ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS.  
 
Rekommendationer avseende personlig information för lionklubbar, Leoklubbar, 
distrikt,multipeldistrikt och stiftelser 
 
Din lionklubb, leoklubb, distrikt, multipeldistrikt och/eller stiftelse bör beakta din 
personliga information och följa liknande riktlinjer vid användandet av personlig 
information för medlemmar, donatorer, mottagare av humanitär hjälp eller andra 
personers personliga information i arbetet med era aktiviteter. Du bör överväga att 
införskaffa skriftligt godkännande innan information om namn, adresser, e-
postadresser, telefonnummer, medicinsk information, finansiell information etc. 
används. Du bör också iaktta försiktighet vid användandet av personlig information på 
Internet eller i de fall du delar med dig av e-postadresser till tredje part. Vänligen notera 
att LOKALA LAGAR KAN STYRA DETTA och dessa lagar varierar kraftigt från land till 
land. Du bör därför söka råd från en lokal expert för mer information innan personlig 
information används. 
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Om du har några frågor avseende gällande policy, vä nligen kontakta Lions Clubs 
International via telefon: 630-571-5466, anknytning  3847, eller via e-post: 
legal@lionsclubs.org . 

 

 
 
Förfarande för klagomål beträffande val av distrikt sguvernör samt 
första och andra vice distriktsguvernör  
Följande förfarande skall gälla vid hörande av konstitutionella klagomål beträffande 
oegentligheter vid val av distriktsguvernör samt första och andra vice distriktsguvernör: 
 
Riktlinjer för distribution av besvärsskrivelsen: Den berörda parten/parterna skall 
överlämna alla handlingar och hithörande kopior till Legal Division vid det 
internationella huvudkontoret för distribution till medlemmarna i den internationella 
styrelsens kommitté för stadgar och arbetsordning. Den berörda parten/parterna skall 
inte överlämna handlingarna direkt till enskilda styrelsemedlemmar. 
 
A.   Klagomål 
 

1. Besvär kan enbart anföras av den kandidat som utan framgång kandiderat till 
befattningen som distriktsguvernör/första eller andra vice distriktsguvernör vid 
ett distriktsval, vars giltighet bestrids. 

 
2. Besvärsskrivelsen måste ange orsaken till bestridandet och måste inom fem (5) 

dagar efter sagda val anlända till det internationella huvudkontoret per fax eller 
e-post eller på annat skriftligt sätt. Dock UNDER FÖRUTSÄTTNING att 
originalet av den officiella besvärsskrivelsen, vilken skall vara utformad enligt i 
enlighet med stycke E nedan, sänds per post eller expresservice, inom 
ytterligare fem (5) dagar. 

 
3. Besvärsskrivelsen måste vara utformad i enlighet med punkt E nedan. 

 
4. Besvärsskrivelse avseende val till distriktsguvernör måste åtföljas av en 

registreringsavgift om USD 1000,00, eller dess motsvarighet i respektive lands 
lokala valuta. Om besvärsskrivelsen återkallas före det möte där 
klagomålsärendet skulle ha granskas av den internationella styrelsens 
kommitté för stadgar och arbetsordning skall USD 200,00 behållas av det 
internationella huvudkontoret som en administrativ avgift och USD 400,00 skall 
återbetalas till den klagande parten och USD 400,00 skall återbetalas till den 
svarande parten, vilken skall delas i lika stora delar om det finns mer än en 
svarande part. Om den internationella styrelsen finner att det finns grund för 
klagomålet samt att sagda klagomål godkänns skall USD 350,00 behållas av 
det internationella huvudkontoret som en administrativ avgift och USD 650 skall 
återbetalas till klagande part. Om den internationella styrelsen avslår 
klagomålet kommer avgiften inte att återbetalas. 
 

5. Besvärsskrivelse avseende val till första eller  andra vice distriktsguvernör 
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måste åtföljas av en registreringsavgift om USD 1000,00, eller dess 
motsvarighet i respektive lands lokala valuta. Om besvärsskrivelsen återkallas 
innan densamma har granskats av den internationella styrelsen skall USD 
200,00 behållas av det internationella huvudkontoret som en administrativ 
avgift och USD 400,00 skall återbetalas till den klagande parten och USD 
400,00 skall återbetalas till den svarande parten, vilken skall delas i lika stora 
delar om det finns mer än en svarande part. Om den internationella styrelsen 
finner att det finns grund för klagomålet samt att sagda klagomål godkänns 
skall USD 350,00 behållas av det internationella huvudkontoret som en 
administrativ avgift och USD 650,00 skall återbetalas till klagande part. Om den 
internationella styrelsen avslår klagomålet kommer avgiften inte att återbetalas. 
 

6. Den klagande parten måste via samma kommunikationsmetod samtidigt sända 
en kopia av besvärsskrivelsen och stödjande dokumentation till den part/de 
parter som klagomålet avser. Vid mottagande av dylik besvärsskrivelse kan 
Legal Division, när så är lämpligt, sända en kopia av densamma till berörda 
parter. Detta fritar inte under några omständigheter den klagande parten från 
hans/hennes skyldigheter. Bevis på att besvärsskrivelsen tillställts samtliga 
berörda parter skall bifogas vid insändande av klagomålet. Underlåtenhet att 
bifoga sådant bevis kan resultera i att klagomålet returneras i sin helhet eller 
att det avslås. 

 
B.  Svaromål 
 

1. Svaromål till besvärsskrivelsen kan endast komma från den svarande 
parten/parterna och skall vara utformad i enlighet med punkt E nedan. 
Originalet av svaromålet skall sändas till det internationella huvudkontoret per 
post eller expresservice och skall vara detsamma tillhanda inom den tid som 
fastställts av Legal Division, vilket inte skall vara mindre än 10 dagar efter det 
datum sådan begäran har daterats. Dock kan den juridiska rådgivaren, om 
välgrundade skäl föreligger, i samråd med ordföranden för styrelsens kommitté 
för stadgar och arbetsordning, tillåta att sagda svaromål sänds per fax och/eller 
kan bevilja fem (5) dagars anstånd för ingivande av svaromål. 

 
2. En kopia av det officiella protokollet från det distriktsmöte där valet 

genomfördes skall bifogas svaromålet. Dessutom skall även kopior av 
tillämpliga stadgar och arbetsordning i distriktet, valförfarande i distriktet 
och/eller regler för omröstning bifogas. Protokollet skall innehålla en rapport 
från distriktsmötets valprocedurer och omröstningsresultat, på vilka 
distriktsguvernören och distriktssekreteraren skriftligen måste intyga att 
desamma är korrekta. Legal Division kan begära in ytterligare handlingar som 
svarar på klagomålet. Sådana dokument skall sändas in inom den tid som 
fastställts av Legal Division, vilket inte skall vara mindre än 10 dagar efter det 
datum sådan begäran har daterats. 

 
3.  Kopia av svaromål och eventuell tillhörande dokumentation måste av den 

svarande parten, samtidigt och på samma sätt, skickas till den klagande parten. 
Vid mottagande av dylikt svaromål kan Legal Division, när så är lämpligt, sända 
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en kopia av detsamma till berörda parter. Detta fritar inte under några 
omständigheter den svarande parten från hans/hennes skyldigheter. Bevis på 
att svaromålet tillställts samtliga berörda parter skall bifogas vid insändande av 
svaromålet. Underlåtenhet att bifoga sådant bevis kan resultera i att svaromålet 
returneras i sin helhet eller att det avslås. 
 

C.  Besvarande av svaromål 
 

1. Ett svar på svaromålet kan sändas in av klagande part och måste erhållas av 
det internationella huvudkontoret via post eller expresservice inom fem (5) 
arbetsdagar efter mottagande av sådant svaromål. Ett svar skall vara begränsat 
till fem (5) sidor i enlighet med reglerna i punkt E nedan. Inga ytterligare 
dokument kommer att accepteras. Svaret skall besvara de eventuella frågor 
som ställts i svaromålet och skall inte upprepa de anklagelser som redan 
presenterats i klagomålet. 

 
2. En kopia av svaret måste av den klagande parten, samtidigt och på samma 

sätt, skickas till den part/de parter som klagomålet avser. Vid mottagande av 
dylikt svar kan Legal Division, när så är lämpligt, sända en kopia av detsamma 
till berörda parter. Detta fritar inte under några omständigheter den klagande 
parten från hans/hennes skyldigheter. Bevis på att svaret tillställts samtliga 
berörda parter skall bifogas vid insändande av svaret. Underlåtenhet att bifoga 
sådant bevis kan resultera i att svaret returneras i sin helhet eller att det avslås. 

 
D. Svar från icke-part 

 
Legal Division kan besluta att svar eller information från någon som inte är part i 
klagomålet anses vara ovidkommande och/eller att det inte följer fastställda regler 
och kan därmed komma att returneras och/eller bekräfta att så är fallet. 

 
E. Utformning av besvärsskrivelse och svaromål 
 

1. Den ursprungliga besvärsskrivelsen skall omfatta följande detaljer i angiven 
ordning: (a) Alla fakta som är nödvändiga för att man skall kunna förstå 
besvärsskrivelsen, vilka måste presenteras sakligt och korrekt. (b) Skäl som 
styrker påståendet gentemot parten/parterna samt (c) En kort sammanfattning 
av önskad åtgärd. 
 

2. Samtliga handlingar, inklusive bilagor, måste skrivas med teckenstorlek 12 eller 
större (pica-typ med teckenstorlek 10 om skrivmaskin används). Fotnoter skall 
skrivas med teckenstorlek 9 eller större (elite-typ med teckenstorlek 12 om 
skrivmaskin används). Dokumenten får inte förminskas och teckenstorleken får 
inte trängas ihop för att ge utrymme för mer text. Fotografiskt reducerade 
dokument kommer inte att beaktas och kommer att returneras till avsändaren. 
Alla dokument skall insändas på ogenomskinligt papper i storlek 8 1/2 x 11 tum, 
eller A4, och skrivas med dubbelt radavstånd och tre/fjärdedels (3/4) tum 
marginal. Sidorna skall häftas ihop i det övre vänstra hörnet. Texten får endast 
skrivas på en sida. 
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3. Ingen besvärsskrivelse får vara längre än tio (10) sidor och ha mer än fem (5) 

sidor med stödjande dokumentation. Svar på svaromål får inte överstiga fem (5) 
sidor och ingen ytterligare dokumentation accepteras. Varje sida skall vara 
numrerad i ordningsföljd, som en del av det totala antalet sidor (till exempel 
sidan 1 av 10, sidan 2 av 10). Anhållan om utökat sidantal, eller på annat sätt 
tillhandahålla ytterligare information, kommer att avslås. Förutom dessa 
sidbegränsningar skall ett försättsblad bifogas med följande information i 
angiven ordning: (a) distriktsnummer; (b) namn, adress, e-postadress och 
faxnummer till den klagande parten; (c) namn, adress, e-postadress och 
faxnummer till den svarande parten/parterna; (d) datum för val och (e) 
valresultat inklusive voteringstabellering. 

 
4. Den sista sidan av besvärsskrivelsen skall undertecknas av personen som 

lämnar in skrivelsen med sin originalnamnteckning. Namnteckningen skall 
skrivas omedelbart under följande uttalande: ”Jag samtycker härmed till att den 
internationella styrelsens beslut är slutligt och bindande.” Denna person skall 
även underteckna de övriga sidorna med initialer. 

 
5. Legal Division kommer endast att beakta handlingar som överensstämmer med 

dessa riktlinjer och kommer i annat fall att returnera dem tillsammans med 
information om vad som felas. Skrivelsen kommer emellertid att betraktas 
såsom insänd i tid, förutsatt att ett korrekt dokument omgående sänds in. Den 
internationella styrelsen kan genom sin kommitté för stadgar och arbetsordning 
vägra att beakta dokument som sänts in på nytt om det inte överensstämmer 
med dessa riktlinjer. Den internationella styrelsen behöver inte beakta 
besvärsskrivelse, svaromål till sagda skrivelse eller svar på svaromål, vilka inte 
ankommit i enlighet med ovanstående regler. Genom att sända in klagomål, 
svaromål eller svar på svaromål godkänner parterna i sådant klagomålsärende 
att ärendet kommer att beslutas av den internationella styrelsen samt att de 
kommer att följa den internationella styrelsens beslut. Den internationella 
styrelsens beslut skall vara slutgiltigt och bindande. 

 
F. DG Elect-seminarium 
 

De parter som är involverade i ett klagomålsärende gällande val av 
distriktsguvernör får inte delta i Lions Clubs Internationals DG Elect-seminarium 
förrän den internationella styrelsen godkänner valresultatet i de distrikt där 
klagomål uppkommit och förklarar att dessa resultat har trätt i kraft eller på annat 
sätt godkänts av den inkommande internationella presidenten. Varje distrikt 
(enkel-, del- eller multipel-) kan fastställa vilken träning på distriktsnivå parterna i 
klagomålsärendet kan delta i som förberedelse för det kommande 
verksamhetsåret, i avvaktan på beslut i det pågående klagomålsärendet. 

 
Lions Clubs Internationals riktlinjer för konfliktl ösning  
Konflikter är normala och ibland även sunda för en organisation. Det finns ett antal 
orsaker till att konflikter uppstår och om du har ambitioner att lösa konflikten är det till 
god hjälpa att förstå varför den har uppstått. Människor skall känna frihet att på ett 
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respektfullt sätt kunna uttrycka olika uppfattningar samt på ett konstruktivt sätt hantera 
och lösa dem. Emellertid finns det tillfällen när ett klagomål inte kan lösas utan att 
använda en formell process för konfliktlösning. De flesta konflikter kan och bör lösas 
informellt, men andra är komplicerade och svåra och kräver därför ytterligare hantering 
för att säkerställa att alla inblandade kan ta del av en lösning.   
 
Syftet med Lions konfliktlösningsprocess är att tillhandahålla ett strukturerat sätt för 
lösning av konflikter inom Lions organisation utan att föra ärendet vidare till en formell 
domstol. För att uppnå detta mål har den internationella styrelsen antagit 
procedurreglerna för hantera klagomål, dispyter och anspråk avseende de 
internationella stadgarna och arbetsordningen, den internationella styrelsens policy 
eller ärenden på klubbnivå eller distriktsnivå (enkel-, del- och multipel-). Det är varje 
medlems skyldighet att driva klagomål, dispyter och anspråk vidare i enlighet med de 
internationella stadgarna och arbetsordningen samt policy och direktiv antagna av den 
internationella styrelsen.  Därför har den internationella styrelsen antagit 
Konfliktlösningsförfarande på klubbnivå, Konfliktlösningsförfarande på distriktsnivå och 
Konfliktlösningsförfarande på multipeldistriktsnivå som godkänd policy för 
konfliktlösning för att lösa frågor inom Lions på klubb-, distrikts- och 
multipeldistriktsnivå.  
 
Dessa riktlinjer har för avsikt att hjälpa lionmedlemmarna, klubbarna och distrikten 
(enkel-, del- och multipel-) att följa konfliktlösningsförfarandena för klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt i de fall konflikter inte kan lösas på ett informellt sätt. Dessa riktlinjer är 
ett tillägg till den internationella styrelsens policy och har inte för avsikt att ersätta den 
policy som har antagits av den internationella styrelsen. Lions medlemmar uppmuntras 
till att studera organisationens policy i detalj. Organisationens policy finns på Lions 
Clubs Internationals webbplats www.lionsclubs.org på  medlemscentret på sidan Legal 
Division Resources/Publications eller den kan erhållas genom att kontakta Legal 
Division via e-post legal@lionsclubs.org eller genom att ringa 630-203-3847. Det bör 
noteras att dessa riktlinjer inte avser Förfarande vid inlämnande av besvär eller 
Förfarande för klagomål beträffande val av distriktsguvernör och vice distriktsguvernör, 
vars regler beskrivs i detalj i respektive policy. 
 
Avsnitt 1: Allmänna principer för konfliktlösningsf örfarande 
 
Syfte med konfliktlösningsförfarande 
Syftet med ett konfliktlösningsförfarande är att ge lionmedlemmarna möjlighet att lösa 
interna konflikter, vilka uppstått på grund av oenighet avseende medlemskap, policy 
och direktiv antagna av lionklubbarna och distrikten (enkel-, del- och multipel-). Innan 
konfliktlösningsprocessen inleds bör de inblandade parterna göra alla tänkbara försök 
att lösa konflikten på ett informellt sätt.   
 
Definitioner   
Följande är definitioner på termer som används ofta i organisationens policy om 
konfliktlösningsförfarande.  

Klagande part  är den part som begär en konfliktlösningsprocess. Klagande part 
kan vara en medlem, tidigare medlem, klubb eller distrikt beroende på tillämplig 
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konfliktlösningsprocess.  
 
Medlare  är den neutrala part som har valts att höra klagande part och lösa den 
uppkomna frågan i enlighet med konfliktlösningsförfarandet.  
 
Klagomålsärende  är insändandet av en handling till en eller fler opartiska 
personer för ett slutgiltigt och bindande beslut.  
 
KLP : Konfliktlösningsprocess 
 
Avgift  är det belopp som måste erläggas för att konfliktlösningsprocessen skall 
inledas. Varje konfliktlösningsprocess har separat avgiftsstruktur och fordringar.  
 
Parter  är klagande och svarande part i konflikten.  

Svarande part är svarande part. 

 
Avsnitt 2: När konfliktlösningsförfarande är lämpli gt 
 
Lösa konflikter innan konfliktlösningsförfarande 
Lionmedlemmarna bör sträva efter att lösa alla konflikter på ett respektfullt och rättvist 
sätt innan tillämpligt konfliktlösningsförfarande åberopas. Parterna skall åtminstone 
sammanträffa minst en gång för att försöka lösa konflikten. Sådana informella möten är 
inte del av konfliktlösningsprocessen, men är viktiga för att kunna bedöma om 
konfliktlösningsförfarande är lämpligt eller ej. En metod för att lösa konflikter på ett 
informellt sätt kallas den samarbetande ledningsmetoden. Genom att använda den 
samarbetande ledningsmetoden kan alla inblandade parter utforska andras idéer och 
åsikter för att därmed finna lösningar som alla kan gå med på. Denna metod kräver att 
konflikten analyseras, åtgärder planeras och därefter löses konflikten. För mer in-
formation och vägledning om hur konflikter kan lösas informellt besöker du Lions 
utbildningscenter på Lions Clubs Internationals webbplats 
www.lionsclubs.org/SW/content/resources_learning_center.shtml och klickar på kursen 
vid namn Konfliktlösning. 
 
Oavsett om parterna har kunnat lösa sina meningsskiljaktigheter genom informella 
möten eller ej är rättsprocess aldrig ett lämpligt sätt att lösa Lions interna konflikter. 
Rättsprocesser är inte endast kostsamma och tidsödande, utan de involverar helt i 
onödan personer och organisationer utanför Lions att besluta i Lions interna ärenden. 
Att använda sig av rättsprocesser för att lösa Lions interna konflikter anses vara 
opassande för en lionmedlem och kan utgöra grund för uteslutning och/eller 
nedläggning. Dessutom har varje lionmedlem skyldighet att uttömma alla potentiella 
interna lösningar innan ärendet förs vidare till rättssystemet och kan förhindras att 
inlämna ett domstolsärende innan konfliktlösningsförfarandet har genomförts.   

 
Typer av handlingar som faller inom konfliktlösningsprocessen 
Alla konflikter avseende medlemskap, klubbgränser, distriktsgränser, policy samt 
tolkning av stadgar och arbetsordning i klubbar, distrikt och multipeldistrikt är typer av 
konflikter som är lämpliga för Lions konfliktlösningsprocess. Interna ärenden i klubbar 
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och distrikt kan komma att orsaka konflikt. Möjliga konflikter som kan uppkomma är om 
medlemskap, till exempel disciplinära åtgärder som uteslutning, efter att ha följt 
arbetsordningen, till exempel i samband med val och utnämningar samt konflikter i 
distriktet, till exempel korrekt användande av medlemsavgifter och alla dessa är 
exempel på ärenden som faller inom konfliktlösningsprocessen. För att fastställa vilken 
konfliktlösningsprocess som är lämplig skall parterna bedöma frågans omfattning samt 
om konflikten har uppkommit på klubb-, distrikts- eller multipeldistriktsnivå. Dessutom 
är det viktigt att notera vem som kommer att lämna in klagomålsärendet. För 
klagomålsärenden som lämnas in av individuella lionmedlemmar är endast 
konfliktlösningsprocessen på klubbnivå lämplig. För konflikter i distrikt och i 
multipeldistrikt måste den part som lämnar in ärendet vara en lionklubb och/eller ett 
distrikt.  

 
Avsnitt 3: Inleda medlingsprocessen 
 
Varje konfliktlösningsprocess har specifika fordringar avseende tider och avgifter. 
Nedanstående tabell visar hur medlingsprocessen inleds, när ärendet skall lämnas in 
och avgifter som skall erläggas. Notera att Förfarande för klagomål beträffande val av 
distriktsguvernör och vice distriktsguvernör och Förfarande vid inlämnande av besvär 
inte finns angivna nedan. Dessa processer kräver andra handlingssteg och åtgärder 
och finns därför inte med i dessa riktlinjer.  
 

KLP VEM KAN 
LÄMNA IN ? 

NÄR KAN DU 
LÄMNA IN ? 

KAN UNDANTAG GÖRAS 
FRÅN TIDSKRAVEN ? 

TILL VEM LÄMNAR 
DU IN? 

AVGIFTER 

KLUBB  Medlem 
och 
tidigare 
medlem 

Inom 30 dagar 
efter att ha fått 
vetskap om 
händelsen 

Ja, av DG, medlaren 
eller den internationella 
styrelsen 

Distriktsguvernör  *USD 50 

DISTRIKT Klubb Inom 30 dagar 
efter att ha fått 
vetskap om 
händelsen 

Ja, av DG, medlaren 
eller den internationella 
styrelsen 

Distriktsguvernör 
eller närmast 
förgående 
distriktsguvernör 
om klagomålet 
gäller 
distriktsguvernör-
en. 

USD 750 

MULTIPEL-
DISTRIKT 

Klubb, 
deldistrikt 

Inom 30 dagar 
efter att ha fått 
vetskap om 
händelsen 

Ja, av guvernörsråds-
ordföranden, medlaren 
eller den internationella 
styrelsen 

Distriktsguvernör 
eller närmast 
förgående 
distriktsguvernör 
om klagomålet 
gäller 
distriktsguvernör-
en. 

USD 750 

 
Återbetalning av registreringsavgifter (USD) 
 
KLP Ärendet löst eller 

återdraget före beslutet 
Ärendet avslaget Ärendet bordlagt 
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Klubb Hela avgiften behålls av 
distriktet som en 
administrativ avgift och 
återbetalas inte, såvida 
inte en återbetalnings-
procedur har godkänts av 
distriktsrådet 

  

Distrikt USD 325 återbetalas till 
klagande part och USD 
325 återbetalas till 
svarande part 

USD 650 återbetalas till 
svarande part 

USD 650 återbetalas till 
klagande part 

Multipeldistrikt USD 325 återbetalas till 
klagande part och USD 
325 återbetalas till 
svarande part 

USD 650 återbetalas till 
svarande part 

USD 650 återbetalas till 
klagande part 

 
* Såvida inget annat anges skall USD 100 av varje avgift automatiskt behållas av 

distrikt eller multipeldistrikt som en administrativ avgift och detta belopp skall inte 
återbetalas till någon part, oavsett om ärendet har lösts, återdragits eller bordlagts. 

 
Avsnitt 4: Medlare 
 
Alla medlare skall vara lionledare, medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter, 
medlemmar i klubbar som har fullgjort sina skyldigheter och inte medlemmar i samma 
klubb som någondera av parterna. Dessutom skall alla medlare vara opartiska i 
ärendet och inte ha lojalitet med någon part i konflikten. Beslutet av medlarna, vilka har 
utsetts av båda parter, avseende valet av tredje medlare/ordförande skall vara 
slutgiltigt och bindande. När medlarna har utsetts skall de inneha all lämplig och 
nödvändig bestämmanderätt för att lösa eller besluta i konflikten i enlighet med 
tillämplig konfliktlösningsprocess. 
Att välja rätt medlare i samband med konflikt är mycket viktigt för att kunna lösa 
densamma. Följande är egenskaper som parterna bör överväga vid val av medlare: 
 

� Har åtagit sig att vara opartisk och saklig. 
� Har färdigheter i konflikthantering och/eller tidigare erfarenhet av 

konfliktlösning. 
� Har gott omdöme: Opartisk, tålmodig och hövlig. 
� Är en respekterad lionledare känd för sin integritet, tålamod och hövlighet.  
� Har rykte om sig att ha god etik  

 
Följande tabell beskriver processen vid val av medlare i enlighet med policyn i 
konfliktlösningsprocessen för klubbar, distrikt och multipeldistrikt.   
 
KLP MEDLARE  VEM UTSER MEDLARE? GODKÄNNANDE AV 

MEDLARE / 
ORDFÖRANDE* 

BERÄKNAD TID 
FÖR 
PROCESSEN 
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KLUBB  1 medlare  Distriktsguvernören väljer 
medlare (PDG) inom 15 
dagar efter det att ärendet 
inlämnats. Om en medlare 
inte har utsetts inom 15 
dagar så kommer Legal 
Division att utse en medlare 

Godkännande av 
medlare krävs av 
alla parter 

< 30dagar 

DISTRIKT 3 medlare (om 
mer än två 
parter kan fler 
än tre medlare 
utses)  

Varje part väljer en medlare 
(PDG) inom 15 dagar efter 
det att ärendet inlämnats 
och utsedda medlare väljer 
en neutral medlare (PDG) 
som ordförande  

Parternas utsedda 
medlare väljer den 
neutrala medlaren 

< 90 dagar 

MULTIPELDISTRIKT  3 medlare (om 
mer än två 
parter kan fler 
än tre medlare 
utses) 

Varje part väljer en medlare 
(PDG eller PCC) inom 15 
dagar efter det att ärendet 
inlämnats och utsedda 
medlare väljer en neutral 
medlare (PID) som 
ordförande 

Parternas utsedda 
medlare väljer den 
neutrala medlaren 

< 90 dagar 

 
*Godkännande av distriktsguvernörens utsedda medlar e – I de fall en utsedd 
medlare inte kan accepteras av någon av parterna måste ogillande part sända in ett 
skriftligt uttalande till distriktsguvernörens team (distriktsguvernören, första vice 
distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören) inom 10 dagar, vilket beskriver 
alla skäl till ogillandet. I de fall distriktsguvernörens team, med en majoritet av rösterna, 
kommer fram till att partens skriftliga uttalande på ett tillfredsställande sätt visar att den 
utsedda medlaren saknar neutralitet skall distriktsguvernörens team, med en majoritet 
av rösterna, utse en ersättande medlare som har fullgjort sina skyldigheter och är 
medlem i en klubb som har fullgjort sina skyldigheter, i samma, eller ett närliggande 
distrikt, (enkel- eller del-) där konflikten uppstått, men kan inte vara medlem i en klubb 
som är part i konflikten. Medlaren måste dessutom vara opartisk i den uppkomna 
konflikten och får inte ha någon lojalitet till någon part i konflikten. Annars skall 
distriktsguvernörens team, med en majoritet av rösterna, utfärda sitt avslag av denna 
invändning(ar) och bekräfta utnämningen av den ursprungliga medlaren till alla parter. 
 
*Val av tredje medlare/ordförande : I den händelse utsedda medlare inte kan enas om 
valet av tredje medlare/ordförande inom 15 dagar, såvida denna tidsgräns inte har 
förlängts av goda skäl, skall utsedda medlare automatiskt anses ha avgått på grund av 
administrativa skäl och parterna måste därmed utse nya medlare, andra omgången av 
utsedda medlare, vilka därefter skall utse en tredje medlare/ordförande. I de fall den 
andra omgången av utsedda medlare inte kan enas om valet av tredje 
medlare/ordförande inom 15 dagar inom det distrikt, inom vilket konflikten har uppstått, 
kan de utsedda medlarna välja en medlare som är medlem i en klubb utanför 
respektive distrikt/multipeldistrikt. I de fall den andra omgången av utsedda medlare 
fortfarande inte kan enas om valet av tredje medlare/ordförande skall den tidigare 
internationella direktor, vilken senast satt med i den internationella styrelsen och vilken 
kommer från det distrikt där konflikten har uppstått, eller från ett angränsande distrikt 
vilkendera ligger närmast, utses till medlare/ordförande. 
 
Avsnitt 5: Genomföra medlingsmötet 
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Fastställa datum, tid och plats 
Medlarna måste fastställa datum, tid och plats för mötet inom trettio (30) dagar efter det 
att medlarna har utsetts. Platsen för mötet bör vara neutral och kan accepteras av alla 
parter. Vid planeringen av mötet bör medlaren ta hänsyn till alla parters förutsättningar 
att delta i mötet samt i skälig tid tillhandahålla parterna information om mötet. Om 
endera parten har invändningar mot datum, tid eller plats för mötet skall medlaren 
omedelbart kontaktas för att underrättas om invändningen. Alla parter bör samarbeta 
för att komma överens om lämpligt datum, tid och plats för mötet.  
 
Förbereda mötet 
Varje part och medlaren bör förbereda sig inför mötet på lämpligt sätt. Varje part har 
ansvar för att definiera och analysera de frågor som är involverade i konflikten. Varje 
part bör definiera frågornas omfattning och vara realistiska när det gäller tidsåtgång, 
tillgängliga resurser, kostnader, lokala seder och bruk etc. I slutet av denna vägledning 
finns checklistor, vilka har tagits fram för att hjälpa parterna och medlarna att förbereda 
sig inför mötet. Vänligen gå igenom detta material före mötet.     
 
Deltagare i mötet 
Deltagarna i mötet kommer att vara klagande part, svarande part och medlare. Om 
ytterligare vittnen krävs, vilka är godkända av medlaren/ordföranden och vilka är 
nödvändiga för att förstå situationen, kan de delta i mötet, dock under förutsättning att 
de inte är parter i konflikten.   
 
Medlarens roll  
Medlaren har ansvar för att ange tonen vid medlingsmötet. Målet är att förmå parterna 
att lösa sina meningsskiljaktigheter på ett ömsesidigt sätt. Med detta som grund måste 
medlaren leda mötet, informera parterna om vad som förväntas att hända vid mötet och 
upprätthålla ordningen under mötet.  Medlaren bör sträva efter att uppnå följande 
principiella mål: 
 

� Reducera den fientliga inställningen mellan parterna och hjälpa dem att ägna 
sig åt meningsfull dialog i den aktuella frågan. 

 
� Föra diskussioner mot områden som tidigare ej behandlats eller bör 

diskuteras ytterligare. 
 
� Framföra ståndpunkter och förslag på ett förståeligt och mer tilltalande sätt. 
 
� Sondera och framlägga ytterligare fakta och parternas faktiska intresse. 
 
� Hjälpa varje part att på ett bättre sätt förstå den andra partens åsikter och 

utvärderingar i varje fråga utan att avslöja något som har anförtrotts.  
 
� Begränsa frågan och varje parts ståndpunkt samt reducera extrema krav. 
 
� Utforska alternativ och söka efter lösningar. 
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� Förhindra tillbakagång och att överraskande frågor tas upp.  
 
� Fatta beslut som löser nuvarande problem och parternas framtida behov.  

 
Medlarens syfte är att finna en snabb lösning till konflikten, vilken kan accepteras av 
alla inblandade. Om dessa medlingsinsatser inte är framgångsrika har medlaren rätt att 
fatta beslut i de frågor som konflikten avser. Medlaren försöker att komma till förlikning, 
anger tonen och reglerna för mötet. Det är medlarens ansvar att tillse att varje part har 
givits tillräckligt med tid och möjlighet till att presentera sina frågor och att föreslå 
lösningar.   
 
Varje parts roll  
Varje part är ansvarig för att delta i processen på ett aktivt sätt. Öppen och respektfull 
kommunikation uppmuntras. Inför mötet bör varje part noggrant gå igenom sin 
ståndpunkt och förbereda sig på att föra öppna diskussioner i de aktuella frågorna. 
Som vägledning finns en checklista för parterna att gå igenom före medlingsmötet. Som 
en allmän regel bör följande principer följas: 
 

� Definiera och analysera de aktuella frågorna i konflikten.  
 
� Finn möjliga lösningar för att lösa konflikten. 
 
� Sammanställ alla fakta, dokument och sunda argument till stöd för sin 

ståndpunkt. 
 
� Var respektfull och hövlig gentemot alla involverade parter i konflikten. 
 
� Ha ett öppet sinne och var beredd på att nå en kompromisslösning.  

 
Regler gällande uppträdande under mötet 
Beslutet att använda antingen mer formell och bevisförande stil vid mötet eller att 
genomföra ett informellt möte med parterna bör fattas och överenskommas av alla 
parter innan dag, tid och plats för mötet fastställs. Om beslutet inte kan stödjas av alla 
parter skall ordföranden, eller medlaren om ingen ordförande finns, fatta beslut om 
format för och procedur vid mötet. Vid mer formella förhandlingar kan medlarna följa 
procedurregler utgivna av The Association for International Arbitration, International 
Institute for Conflict Prevention and Resolution eller The International Centre for 
Dispute Resolution, bara för att nämna några. Oavsett vilka procedurregler som har 
antagits av samtliga parter skall samtliga parter följa följande principer:  
 

� Mötet skall inledas i tid på överenskommen dag, tid och plats. 
 
� Ordföranden, eller medlaren om ingen ordförande finns, skall leda mötet. 
 
� Alla parter bör vara förberedda inför mötet, så att aktuella ärenden kan 

avhandlas inom rimlig tid. 
 

� Endast ärenden som är aktuella i konflikten skall diskuteras. 
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� Alla parter skall behandla varandra med respekt och hövlighet i enlighet med 

Lions etik.  
 

Avsnitt 6: Slutgiltigt beslut 
 
Om de inblandade parterna inte har kunnat finna en acceptabel lösning har medlaren 
rätt att fatta beslut i de frågor som avser konflikten. Medlaren måste skriftligen delge 
sitt beslut inom trettio (30) dagar efter medlingsmötet och beslutet är slutgiltigt och 
bindande för alla parter. I de fall det finns mer än en medlare skall det skriftliga beslutet 
undertecknas av alla medlare och eventuell reservation skall noteras. Ett exemplar av 
det skriftliga beslutet måste skickas till alla inblandade parter i enlighet med 
konfliktlösningsprocessens policy.  
 
Det skriftliga beslutet skall vara begränsat till de frågor som väckts av parterna. 
Dessutom måste alla beslut fattas i enlighet med tillämpliga regler i internationella, 
multipeldistriktets och distriktets stadgar och arbetsordning samt den internationella 
styrelsens policy. Medlarens beslut bör omfatta en sammanfattning av de aktuella 
frågorna, fakta presenterade av parterna, tillämpligt konfliktlösningsförfarande samt 
beslutet. Följande information bör finnas med i det skriftliga beslutet: 
 

� Ange den tillämpliga policyn för konfliktlösningsförfarandet. 
 
� Datum när mötet genomfördes. 
 
� Kort beskrivning av den process/tillvägagångssätt som parterna har följt. 
 
� Ange parterna och deras respektive ståndpunkter. 
 
� Summera de fakta som har presenterats av parterna. 
 
� Analysera informationen och diskutera de argument som har framförts av 

parterna.  
 
� Beskriv tydligt medlarens/panelens beslut. 
 
� Ange eventuell reservation mot beslutet. 
 
� Namnteckningar av alla medlare. 

 
Medlarnas beslut är slutgiltigt och bindande och står under överinseende av och kan 
komma att granskas av den internationella styrelsen enligt gottfinnande av den 
internationella styrelsen eller av denna utsett ombud. Det finns ingen process för att 
överklaga det slutgiltiga beslut som medlaren har fattat.  
 
Ytterligare resurser om konfliktlösning   
Parterna uppmuntras till att använda resurser och vägledning från professionella 
organisationer inom det område där konflikten har uppstått. Följande resurser kan 
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komma att vara till hjälp: 
 
Lions utbildningscenter - Konfliktlösning - http://www.lionsclubs.org  
 
American Arbitration Association - www.adr.org/ 
 
Association for International Arbitration - www.arbitration-adr.org/ 
 
International Centre for Dispute Resolution - www.adr.org/sp.asp?id=21890 
 
International Institute for Conflict Prevention & Resolution - www.cpradr.org/ 
 
International Chamber of Commerce, Court of Arbitration - www.iccwbo.org/court/ 
 
Permanent Court of Arbitration - www.pca-cpa.org/ 
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Checklista för parter i konfliktlösningsprocessen 

 
Denna checklista kommer att hjälpa parterna att förbereda sig inför medlingsmötet med 
medlaren. Använd endast de punkter som är lämpliga för de frågor som kommer att tas 
upp under konfliktlösningsprocessen. Alla punkter är inte tillämpliga.  
 
 

� Sammanställ materialet i den ordning du vill presentera det. Detta 
underlättar för parterna att presentera de aktuella frågorna tydligt och 
klart.    

 
� Sammanställ ett uttalande som tydligt beskriver din ståndpunkt. 

 
� Beskriv tydligt vilken lösning du hoppas att kunna uppnå tack vare 

konfliktlösningsprocessen.  
 

� Prioritera frågorna i förhållande till dina behov. 
 

� Fastställ styrka och svaghet i din ståndpunkt. 
 

� Fastställ åtgärder, ståndpunkter, kompromisser och utforska flera möjliga 
lösningar.  

 
� Var förberedd på den andra partens behov, krav, styrkor, svagheter, 

ståndpunkter och versioner av fakta.  
 

� Samla ihop alla skriftliga uttalanden som kan stödja din uppfattning. 
 

� Samla ihop all skriftlig information som kan stödja din uppfattning. 
 

� Kopiera allt skriftligt material, att dela ut till alla parter och till medlarna, 
om du har för avsikt att använda detta under processen och som du 
önskar att medlarna använder sig av. 

 
� Tillhandahåll medlarna och alla parter en lista över vittnen, vilka kan ha 

ytterligare material eller information om frågorna i konflikten. 
 

� Var beredd på att i detalj diskutera de åtgärder du har vidtagit för att lösa 
frågan innan konfliktlösningsprocessen inleddes. 

 
� Kontrollera med medlaren om det krävs ytterligare dokument eller 

information som du måste ta med till mötet. 
 

� Stäng av din mobiltelefon före mötet. 
 

� Ha ett öppet sinne och var villig att kompromissa. 
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Checklista för medlare i konfliktlösningsprocessen 
 
Denna checklista kommer att hjälpa medlarna att förbereda sig inför medlingsmötet med 
parterna. Använd endast de punkter som är lämpliga för de frågor som kommer att tas upp 
under konfliktlösningsprocessen. Alla punkter är inte tillämpliga.  
 
 

� Begär att varje part förbereder ett uttalande som beskriver deras 
respektive ståndpunkt.    

 
� Begär att varje part beskriver vad de anser att konfliktlösningsprocessen 

bör resultera i. 
 

� Planera in ett möte på neutral plats samt på lämplig dag och tid.  Se till att 
alla parter informeras i god tid.  

 
� Samla in alla skriftliga uttalanden före mötet och be om eventuella 

förtydliganden. 
 

� Definiera och analysera de aktuella frågorna i konflikten. 
 

� Inse begränsningarna i den aktuella situationen, det vill säga vad du 
realistiskt kan förvänta dig, tidsbegränsningar, tillgängliga resurser, 
kostnader, lokala seder och bruk etc. 

 
� Sammanställ en dagordning för mötet. Fastställ den ordning och den tid 

respektive part har till förfogande för att presentera sin ståndpunkt. 
 

� Förbered ordningsregler för mötet.  Exempel: Endast en person i taget 
kan tala, inga mobiltelefoner är tillåtna, ingen får avbrytas etc.  

 
� Ge varje part tid till att presentera sin ståndpunkt.  

 
� Ha ett öppet sinne och var rättvis gentemot alla parter. 

 
� Fokusera på varje parts intresse, inte deras ståndpunkt.  

 
� Fastställ åtgärder, ståndpunkter, kompromisser och utforska flera möjliga 

lösningar för parterna.  
 

� Uppmuntra parterna till att komma fram till en lösning som alla kan vara 
överens om. 

 
� När en överenskommelse har nåtts skall den skrivas ner och 

undertecknas av parterna.  
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� Sammanställ en slutrapport och skicka den till samtliga parter.    
 
 
Procedurregler för ett speciellt möte för att rekom mendera en 
lionmedlem för utnämning till distriktsguvernör  
 
Regel nr 1.  Om vakans uppstår på distriktsguvernörsbefattningen är det den närmast 
föregående distriktsguvernörens skyldighet, eller om denna är förhindrad, den senast 
tjänstgörande före detta distriktsguvernören som är tillgänglig, att på anmodan av det 
internationella huvudkontoret sammankalla ett möte till vilket distriktsguvernören, den 
närmast föregående distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernören, 
regionordförandena, zonordförandena, distriktssekreteraren och distriktets 
kassaförvaltare (eller distriktssekreteraren/kassaförvaltaren), före detta internationella 
presidenter, före detta internationella direktorer och före detta distriktsguvernörer, som 
har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot en invigd klubb i god ekonomisk 
ställning i distriktet, inbjuds. Avsikten med mötet är att rekommendera en lionmedlem 
som den internationella styrelsen kan utnämna till distriktsguvernör. 
 
Regel nr 2.  Inbjudan till detta möte ska sändas ut så snart som möjligt, så att mötet kan 
hållas inom de föreskrivna femton (15) dagarna efter att den internationella styrelsens 
meddelande mottagits. Den närmast föregående distriktsguvernören ska i egenskap av 
ordförande fastställa plats, datum och tid för mötet. Han/hon bör välja en centralt 
belägen ort och lämpligt datum inom den föreskrivna femtondagarsperioden (15). 
 
Regel nr 3. Ordföranden ska föra närvaroregister. 
 
Regel nr 4.  Varje Lion som är berättigad att delta i mötet kan nominera en lionmedlem 
under mötets gång. 
 
Regel nr 5.  Varje nominerad medlem har rätt till en sekundering på högst tre (3) 
minuter och kan själv hålla ett tal på högst fem (5) minuter. Efter att samtliga kandidater 
givits tillfälle att tala ska ordföranden förklara nomineringarna avslutade. Ytterligare 
nomineringar kommer därefter inte att godkännas. 
 
Regel nr 6.  Omröstning. 
 

(a) Omröstning kommer att ske omedelbart efter att nomineringen avslutats. 
 
(b) Val ska ske genom sluten omröstning såvida inte majoriteten av de närvarande 

väljer en annan omröstningsmetod. 
 
(c) Varje medlem ska ange sitt val genom att skriva kandidatens namn på 

röstsedeln. En röstsedel som anger mer än ett namn ska förklaras ogiltig. 
 
(d) För rekommendation till utnämning till distriktsguvernör krävs majoritet. För den 

händelse ingen av kandidaterna erhåller föreskrivet antal röster ska omröstning 
fortsätta i enlighet med denna regel 6 till dess en kandidat erhåller röstövervikt. 

 



 
 

XI-25 

Regel nr 7.  Ordföranden ska inom sju (7) dagar efter mötet sända resultatet till 
internationella kontoret tillsammans med ett exemplar av inbjudan som sänts ut samt en 
närvarolista. 
 
Regel nr 8.  Den internationella styrelsen ska i överensstämmelse med Artikel IX, 
Moment 6 (a) och (d) och den internationella arbetsordningen beakta, men inte vara 
bunden vid rekommendationen som gjorts vid detta möte. Styrelsen förbehåller sig 
rätten att utnämna den rekommenderade lionmedlemmen eller en annan medlem till 
distriktsguvernör för återstoden av verksamhetsperioden. 
 
 
Sammanfattning av reglerna för ett speciellt möte f ör att 
rekommendera en lionmedlem för utnämning till distr iktsguvernör 
 

1. Internationella kontoret har uppmanat distriktet att sammankalla ett speciellt 
möte för att rekommendera en medlem för utnämning till distriktsguvernör. 

 
2. Den närmast föregående distriktsguvernören ska ta fram en inbjudan till det 

speciella mötet, vilken ska sändas till distriktsguvernören, den närmast 
föregående distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernören, 
regionordförande, zonordförande, sekreteraren och kassaförvaltaren eller 
sekreteraren/kassaförvaltaren, före detta internationella presidenter, före detta 
internationella direktorer och före detta distriktsguvernörer som har fullgjort sina 
ekonomiska skyldigheter gentemot en lionklubb i distriktet. Inbjudningarna ska 
ange datum, tid och plats för mötet. 

 
3. Ordföranden ska föra närvaroregister vid mötet. 
 
4. Kandidater kan nomineras under mötet. Varje kandidat kan tala i fem (5) 

minuter, åtföljt av en sekundering på tre (3) minuter. 
 
5. Omröstning sker omedelbart efter att nomineringen avslutats. Val ska förrättas 

genom sluten omröstning såvida inte majoriteten av deltagarna väljer en annan 
omröstningsmetod. 

 
6. För val krävs majoritet av de närvarande. För den händelse en kandidat inte 

erhåller föreskrivet antal röster ska omröstning fortsätta till dess en kandidat 
erhåller röstövervikt. 

 
7. Ordföranden ska efter mötet sända resultatet till det internationella 

huvudkontoret. 
 
 
 

ARBETSORDNINGS SÄRSKILT MÖTE FÖR ATT REKOMMENDERA E N 
MEDLEM TILL FÖRSTA ELLER ANDRA VICEDISTRIKTSGUVERNÖ R  
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Regel 1 . I de fall det finns en vakans på posten första eller andra vice distriktsguvernör 
skall distriktsguvernören sammankalla ett möte i det sittande distriktsrådet, i enlighet 
med de internationella stadgarna och arbetsordningen, samt även inbjuda alla tidigare 
internationella tjänstemän som har fullgjort sina skyldigheter, vilka är medlemmar i 
klubbar i distriktet som har fullgjort sina skyldigheter. Deltagarna i detta möte skall utse 
en kvalificerad medlem till första eller andra vice distriktsguvernör avseende den 
återstående ämbetsperioden.  
Regel 2 . För att kunna fylla denna vakans är det distriktsguvernörens uppgift, eller om 
denna inte finns tillgänglig närmast föregående distriktsguvernör som finns tillgänglig, 
att skicka ut skriftlig inbjudan till detta möte samt vara ordförande vid mötet.  
Distriktsguvernören skall som mötets ordförande ha rätt att välja plats, datum och tid för 
mötet.   Emellertid skall han/hon göra sitt allra bästa för att välja en centralt belägen 
plats för mötet samt boka in mötet vid lämpligt datum och lämplig tid.  
Regel 3 . Distriktsguvernören skall föra en skriftlig deltagarlista.  
Regel 4 . Varje lionmedlem som är berättigad till att delta i mötet kan göra en 
nominering från golvet.  
Regel 5 . Varje sådan medlem som är nominerad skall endast ha rätt till ett stödjande 
tal på hans/hennes vägnar uppgående till högst tre (3) minuter och kan framföra ett 
eget tal på ytterligare högst fem (5) minuter. När varje nominerad medlem har framfört 
sitt respektive tal skall ordföranden förklara nomineringen stängd. Inga ytterligare 
nomineringar skall godkännas efter det att nomineringen har stängts. 
Regel 6 . Röstning. (a) Röstning skall ske omedelbart efter det att nomineringen har 
stängts.  
(b) Röstning skall ske genom sluten omröstning, såvida inte medlemmarna i mötet 
väljer en annan röstningsmetod. 
(c) Varje medlem skall avläggas in röst genom att skriftligen ange sitt val på röstsedeln. 
Röstsedel som innehåller namn på mer än en nominerad skall förklaras ogiltig. 
(d) Majoritetsröst krävs för att rekommendera en medlem att inta posten 
distriktsguvernör.   I den händelse en kandidat inte erhåller det antal röster som krävs 
för att bli vald skall ytterligare röstning genomföras i enlighet med Regel 6 till dess att 
en kandidat erhåller enkel majoritet.  
Regel 7 . Efter det att mötet har avslutats, dock ej mer än sju (7) dagar efter det att 
mötet har avslutats, skall ordföranden vidarebefordra en skriftlig rapport över 
valresultatet till det internationella huvudkontoret tillsammans med bevis om om att 
inbjudan har skickats ut samt antal deltagare i mötet. 

 
 
 
Standardformulärs överlägsenhet 
 
Om bestämmelserna i respektive distrikts (enkel-, del- eller multipel-) eller klubbs 
stadgar och arbetsordning strider mot de internationella stadgarna och arbetsordningen 
kommer de internationella stadgarna och arbetsordningen att ha överlägsenhet. Artikel 
XIII, Moment d, i den internationella arbetsordningen lyder: 
 
(d) Varje distrikt skall anta stadgar och arbetsordning som överensstämmer med 
organisationens stadgar och arbetsordning, inbegripet tid efter annan företagna 
ändringar, samt den internationella styrelsens policy. Alla sådana distrikts stadgar och 
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arbetsordning skall tolkas i överensstämmelse med de lagar som gäller i den delstat 
där The International Association of Lions Clubs är inregistrerat. 
 
Dessutom, om respektive distrikts (enkel-, del- eller multipel-) eller klubbs stadgar och 
arbetsordning inte avhandlar ett specifikt ärende kommer normalstadgar och 
arbetsordning att styra. Kapitel VII, Moment A.4. i den internationella styrelsens 
policymanual lyder: 
 
4. Normalstadgarnas överlägsenhet 
BESLUTAS, att den internationella styrelsen härmed förklarar att normalstadgar och 
arbetsordning skall gälla i alla frågor som rör distriktens (enkel-, del- och multipel-) 
verksamhet och som inte är upptagna i respektive distrikts (enkel-, del- och multipel-) 
stadgar och arbetsordning, men är upptagna i normalstadgar och arbetsordning för 
distrikt respektive multipeldistrikt. 
 
OCH BESLUTAS VIDARE, att den internationella styrelsen härmed förklarar att 
normalstadgar och arbetsordning för Lions Club skall gälla i alla frågor som rör 
klubbverksamhet och som 
överensstämmer med internationella stadgar och arbetsordning men inte finns 
upptagna i respektive klubbars stadgar och arbetsordning. 


