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Kapitel 13  
 

MEDLEMSUTVECKLING  
 
Organisationens medlemsmål är att uppnå en årlig nettoökning och att förbättra 
klubbars hälsa och framgångar. Distriktsguvernörens team och distriktets globala 
medlemsteam (GMT) är drivkrafterna när det gäller nyklubbildning och medlemstillväxt. 
Detta uppnås genom att stödja, engagera och involvera befintliga medlemmar samt öka 
antal medlemmar genom meningsfulla serviceprojekt. Målet om medlemstillväxt uppnås 
på bästa sätt om distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernörerna, 
distriktets GMT-koordinator och teamen för medlems- och klubbtillväxt och 
klubbframgångar samt distriktets GLT-koordinator gör en gemensam insats.  
 
Det finns tre viktiga sätt för hur man kan uppnå målen för varje år:   
 

1. Planera nya serviceprojekt för att attrahera potentiella lionmedlemmar och 
uppmuntra bildandet av nya klubbar genom de hjälpinsatser klubbarna 
erbjuder samhället.     

2. Bjud in nya medlemmar till befintliga klubbar genom att engagera dem i 
hjälpinsatser som intresserar dem.  

3. Minska antalet medlemmar som lämnar Lions genom att tillgodose 
medlemmarnas intressen.  

Metoderna ovan omfattar att finna nya och meningsfulla serviceprojekt samt att 
engagera och involvera medlemmarna när projekten genomförs. Det finns många sätt 
att engagera medlemmarna i en klubb och tillhandahålla meningsfulla hjälpinsatser. 
Majoriteten av medlemmarna vill vara aktiva medlemmar. 
 
Medlemskategorierna beskrivs på sidan 21 och 22 i detta kapitel. Följande avsnitt 
beskriver de program/resurser som har skapats för att hjälpa distrikten. 
 
 

Globalt medlemsteam 
Det globala medlemsteamet (GMT), vilket arbetar parallellt med det globala 
ledarskapsteamet (GLT), skapades för att stärka de lokala insatserna av 
distriktsguvernörens team, är handlingskraftigt, ger stöd och är fokuserat på tillväxt.  
 
GMT gör det möjligt att fokusera arbetat kring medlemstillväxt, medlemsengagemang 
och nyklubbildning. Det kommer att gynna organisationen genom ett ökat antal 
medlemmar och ett ökat engagemang samt ett starkare engagemang för lokal och 
global humanitär service. 
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Trots att GMT består av ledare på olika nivåer är syfte och mål detsamma, det vill säga 
att: 

• Upprätthålla kunskapen och förståelsen för medlemsdata och trender samt unika 
geografiska och kulturella egenskaper. 

• Finna platser där man kan bilda nya klubbar 
• Hjälpa till att utveckla och genomföra mål och strategiska planer för medlemskap 
• Finna och hjälpa klubbar med problem 
• Finna och främja servicemöjligheter 
• Känna igen och berätta om framgångsrika medlemsstrategier 
• Känna till och främja LCI:s resurser och initiativ för medlemsutveckling 
• Betona kommunikation, vision, planering och samarbete 

 
 

Globalt medlemsteam i distriktet 
 
Distriktets GMT består av: 

• Distriktsguvernör 
• Första vice distriktsguvernör 
• Andra vice distriktsguvernör 
• Distriktets GMT-koordinator, med stöd av: 

o Teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning 
o Teamet för klubbframgångar 
o Zonordförande 

 
Ansvarsområdena för distriktets GMT innefattar: 
 

• Stödjer och motiverar ledare i regioner, zoner och klubbar, 
• Samarbetar med distriktets och multipeldistriktets GMT avseende: 

o Behov av medlemsutveckling i distriktet  
o Medlemsmål och handlingsplaner för distriktet  
o Utse team för att öka medlemsantalet och antalet serviceaktiviteter 

• Säkerställer att hela distriktet uppmuntras att arbeta med medlemsutveckling och 
att tillgodose medlemmarnas intressen. 

• Finner områden och utvecklar planer för att bilda minst en ny lionklubb per år. 
Begär att en konsult för nyklubbildning kommer och hjälper till (tillämpligt i vissa 
områden). 

• Samarbetar med GLT:s motsvarighet för att tillhandahålla stöd till nya klubbar 
genom utbildning, dvs. kurs Certified Guiding Lion och utbildning för 
klubbtjänstemän. 

• Främjar LCI:s medlemsverktyg och resurser till ledare i regioner, zoner och 
klubbar. 

• Identifierar och uppmuntrar potentiella medlemsledare baserat på förmåga, 
erfarenhet och intresse. 
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• Övervakar medlemsrapporter för att identifiera trender och utveckla strategier. 
Kommunicerar med ledare i regioner, zoner och klubbar för att ge assistans vid 
problem eller erkänsla för prestationer. 

• Jämför medlemsresultat med förväntningar och mål varje månad eller kvartal och 
gör ändringar vid behov. 

• Skickar kvartalsvisa medlemsrapporter till LCI. 
• Presenterar en budget för distriktsrådet gällande finansiering av 

medlemsutvecklingsplanen. 
• Motiverar lionmedlemmar att öka och förbättra sina färdigheter avseende 

medlemsutveckling. 
• Sammanställer och främjar en plan för erkänsla i distriktet och till individuella 

lionmedlemmar som har gjort betydande insatser för medlemsutveckling. 
 

GMT:s team för medlemstillväxt och nyklubbbildning och 
GMT:s team för klubbframgångar 
 

GMT-koordinatorer i multipeldistrikt och distrikt utvecklar två team med tre till fyra 
lionmedlemmar i varje som utgör teamet för medlemstillväxt och nyklubbildning och 
teamet för klubbframgångar. 
 
Dessa två team utses för tre år. Multipeldistriktsteamen tillsätts av guvernörsrådet i 
samråd med GMT multipeldistriktskoordinatorn och GMT områdesledaren. 
Distriktsteamen tillsätts av DG-teamet i samråd med GMT multipeldistriktskoordinatorn 
och GMT distriktskoordinatorn. Specialisterna i teamet för framgångar inrapporteras av 
multipeldistriktet och distriktet via MyLCI. 
 

Teamet för medlemstillväxt och nyklubbilning  
Ansvarsområden: 

• Identifierar möjligheter att bilda nya klubbar. 
• Uppmuntrar till kontakt med nya medlemmar. 
 

 
Exempel på specialister i teamet för medlemstillväx t och nyklubbildning:  

• Specialist för lionklubbar vid högskolor och universitet  
• Specialist för nyklubbildning 
• Specialist för familjemedlemskap och kvinnligt medlemskap  
• Specialist för klubbar med specialintresse 
• Specialist för unga vuxna medlemmar 

 

Teamet för klubbframgångar  
Ansvarsområden: 

• Fokuserar på att engagera lionmedlemmar i serviceprojekt i samhället 
och identifierar nya servicemöjligheter. 
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• Främjar rapportering av serviceaktiviteter. 
• Hjälper till att tillgodose medlemmarnas intressen. 
• Främjar välmående klubbar att behålla och engagera medlemmarna, 
och hjälper till att återuppbygga klubbar med problem. 

 
Exempel på specialister i teamet för klubbframgånga r: 

• Samhällsservicespecialist 
• Medlemsspecialist/specialist för att tillgodose medlemmarnas intressen 
• Mentorspecialist 
• Publikationsspecialist 
• Återuppbyggnadsspecialist 
• Servicerapporteringsspecialist 
• Teknikspecialist 

 

Regionordförande och zonordförande – GMT i distrikt  
 

• Främjar medlemsresurser bland klubbarna 
• Främjar och identifierar klubbar för deltagande i klubbens excellensprocess 

(CEP) 
• Säkerställer att klubbarnas medlemsordförande känner till sin roll och sina 

ansvarsområden  
• Identifierar samhällen där man kan bilda nya klubbar 
• Betonar betydelsen av att engagera medlemmarna i nya och befintliga 

serviceprojekt 
• Uppmuntrar klubbar att sammanställa en plan för medlemstillväxt och främjar 

deras aktiviteter på hemorten, 
• Kommunicerar behov av medlemsutveckling och framgångsrika strategier till de 

övriga medlemmarna i distriktets GMT 
 

 
Många resurser har tagits fram för att hjälpa alla medlemmar i distriktets GMT att 
utveckla och uppnå medlemsmål. Webbsidan för medlemskap och nya klubbar på 
LCI:s webbplats tillhandahåller information om inom följande områden: 
 

• Bilda en ny klubb 
• Bjuda in medlemmar 
• Stärka medlemmarna 
• Medlemskommunikation 
• Det globala medlemsteamet 

 
 

.  
 
Information om ovanstående program och resurser kan erhållas från: 
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 Membership and New Club Development Department 

E-post: membershipdev@lionsclubs.org   
300 West 22nd Street 

 Oak Brook, Illinois 60523-8842 
 USA 
  Telefon: 630-203-3845 
 Fax: 630-571-1691 
  
 
 
Året runt-programmet för medlemstillväxt  
Medlemmarna är grunden för allt vi gör inom Lions. Ett starkt, växande, medlemskap 
leder till aktiva klubbar och fler hjälpinsatser på hemorten och runt om i världen. 
Nya medlemmar kommer med fräscha idéer, nya projekt och färdigheter som kan hjälpa 
till att göra en ännu större skillnad på er ort. 
 
Förslag på strategier för medlemsaktiviteter året r unt 
Med anledning av att medlemstillväxt måste vara en aktivitet som pågår året runt finns 
nedan en plan för hur klubbar och distrikt kan nå ut med dessa medlemsaktiviteter till 
allmänheten. Varje månad har ett speciellt fokus så att ett stort antal grupper av 
potentiella medlemmar kan bearbetas under lionåret. Några av dessa har mångåriga 
traditioner som till exempel rekryteringsaktiviteter i oktober och april. Andra har ett mer 
demografiskt fokus. 
 
Augusti/september ................. Studenter och Leo Lions 
Oktober .................................. Traditionell medlemstillväxt 
November/december .............. Familjemedlemmar 
Januari ................................... Fokusering på specifika målgrupper, till exempel 

barnfamiljer, unga yrkesmänniskor, invandrargrupper etc. 
Februari/mars ......................... Kvinnor 
April…… ................................. Intagningsceremoni för nya medlemmar 
Maj/juni ................................... Klubbutveckling 
 
 
 
 

Anslag till medlemsutveckling 
 
Lions Clubs International har i många år insett behovet av riktade medlemsinitiativ som 
fokuserar på nya möjligheter och/eller använder nya marknadsföringstekniker.  
 
För att hjälpa distrikt och multipeldistrikt att fånga upp dessa nya marknader eller testa 
nya marknadsföringsstrategier har medlemsutvecklingskommittén allokerat medel till 



 
 

XIII-6 

anslag för medlemsutveckling. Varje godkänt anslag kan bevilja upp till 75 % av det 
godkända projektets kostnader upp till USD 5 000,00 per distrikt och USD 10 000,00 
per multipeldistrikt, i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn för anslag som 
kvalificerar i specifika kategorier.  
 
 
Programmets krav  
För att säkerställa att anslagen fördelas globalt, har man allokerat anslagen enligt 
följande: USD 10 000 för större konstitutionella områden (I, III, IV, V och VI) och USD 5 
000 för mindre konstitutionella områden (II och VII) samt Afrika. Prioritet kommer att 
ges till distrikt som har satt upp betydande mål avseende nyklubbildning och 
medlemsutveckling. Planen bör resultera i bildande av minst två nya klubbar och/eller 
rekrytering av minst 100 nya medlemmar. Om anslagsmedel fortfarande finns 
tillgängliga i mars månad kan distrikt som redan har beviljats anslag ansöka igen. 
 
 
Ansökningsprocessen 
Marketing Department kommer att granska alla ansökningar. Syftet med denna 
granskning är att säkerställa att ansökningarna är kompletta, uppfyller kraven och att 
de innehåller all information som behövs för att medlemsutvecklingskommittén ska 
kunna granska ansökan och fatta beslut. Avdelningens personal kan komma att 
kontakta sökanden för att inhämta information och för att diskutera planerade 
aktiviteter. Hänsyn kommer även att tas till olika marknadsföringsinsatser kommer att 
användas och att flera konstitutionella områden involveras. Ansökningar som uppfyller 
de fastställda kraven kommer därefter att granskas av medlemsutvecklingskommittén 
som fattar beslut. Anslagsansökningar måste vara LCI tillhanda minst 45 dagar före 
nästkommande möte i den internationella styrelsen. Anslag kommer inte nödvändigtvis 
att beviljas enligt först till kvarn-principen.  
 
För mer information om anslag till medlemsutveckling kontaktar du Marketing 
Department. 
 

Lions Clubs International  
Marketing Department 
E-post: memberprog@lionsclubs.org  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842,USA 
Telefon: 630-203-3846 
Fax: 630-571-1691 

 
Lions symposier om familjer och kvinnor 
 
Under det att fokuseringen på familjevänliga klubbar och på kvinnor fortsätter är det 
viktigt att klubbarna genomför hjälpinsatser som skapar intresse bland familjer och 
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kvinnor. Ett utmärkt sätt att finna angelägna behov är att genomföra ett symposium om 
familjer och kvinnor. 
 
Ett symposium är en sammankomst för fritt utbyte av idéer eller ett formellt möte där 
flera experter håller korta anföranden om ett enskilt ämne eller ett antal relaterade 
ämnen. Det finns fyra syften med Lions symposium om familjer och kvinnor: 
 

1. Finna nya hjälpprojekt som är av intresse för familjer och kvinnor. 
2. Finna potentiella nya medlemmar. 
3. Marknadsföra Lions på hemorten. 
4. Bilda nya klubbar/klubbfilialer och därefter genomföra nya projekt som det finns 

behov av. 
 
Till varje symposium krävs en lokal samarbetspartner. Genom att samarbeta med andra 
grupper stärks evenemanget, nya perspektiv och ny information tillförs, vilket hjälper till 
att identifiera viktiga behov samt kan tillföra ökade resurser och ekonomiskt stöd. 
 
För mer information om att genomföra symposier och tillgängliga anslag, laddar du hem 
vägledningen Lions sympoiseprogram om familjer och kvinnor från LCI:s webbplats 
(ange MP101 i sökfältet) eller skickar e-post till memberprog@lionsclubs.org.  
 

Lions regionala seminarium för kvinnor  
 
Att öka antalet kvinnliga medlemmar är en viktig del i arbetet med att öka det 
övergripande antalet medlemmar i Lions samt för att tillgodose de växande 
utmaningarna i en värld som behöver Lions mer än någonsin. För att arbeta mot dessa 
mål är syftet med Lions regionala seminarium för kvinnor att: 
 

1. Utforska rekrytering och behållande av kvinnliga medlemmar i deras specifika 
del av världen. 

2. Ta fram strategier för att öka antalet kvinnor i lionklubbarna. 
3. Sammanställa handlingsplaner som kan användas i deras distrikt och 

multipeldistrikt. 
 

För mer information om att genomföra ett regionalt seminarium för kvinnor samt 
tillgängliga anslag, laddar du ner vägledningen Lions regionala seminarium för kvinnor 
från LCI:s webbplats (ange sökordet MP102) eller skickar e-post till: 
memberprog@lionsclubs.org.   
 
 

Nyklubbildning 
 
Minst en ny lionklubb  bör bildas i alla distrikt varje verksamhetsår. Detta bör vara en 
av de viktigaste uppgifterna för DG-teamet och distriktets GMT. Följande information 
gäller i samband med bildande av nya lionklubbar. Bestämmelserna gäller traditionella 
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lionklubbar, lionklubbar vid högskolor och universitet, lioness lionklubbar och leo 
lionklubbar. 
 
För att starta en ny klubb behöver du: 

• 20 eller fler chartermedlemmar, av vilka 75 % måste vara nya lionmedlemmar 
samt bo eller arbeta i multipeldistriktet, förutom i händelse av vänskaplig 
uppdelning av en stor befintlig klubb. 

• Fadderskap av en klubb, zon, region, distriktsråd eller distriktskommitté 
• Komplett charteransökan och rapport över chartermedlemmar 
• Godkännande av sittande distriktsguvernör 
• Tillämpliga charteravgifter och certifieringsformulär 

 
 
Följande informationspaket om nyklubbildning kan beställas från respektive avdelning: 

• Extensionpaket för nya klubbar – New Clubs Department 
• Extensionpaket för lionklubbar vid högskolor och universitet – New Members 

Department 
• Lioness Bridge-programmet - New Members Department 
• Extensionpaket för klubbfilialer - New Clubs Department 

 
Viktiga datum: 

• Klubbens charter kommer att vara öppen till dess att klubbens charterfest 
genomförs eller 90 dagar efter charteransökans godkännande, vilkendera 
infaller först. 

• Handläggningstiden från det att det internationella huvudkontoret har erhållit 
kompletta handlingar till dess att klubben erhåller charterbrevet och annan 
information är cirka 45 dagar. 

• Charteransökan, tillhörande handlingar och ansökan om extensionutmärkelse 
måste vara det internationella huvudkontoret tillhanda senast den 20 juni för att 
den nya klubben skall kunna tillgodoräknas innevarande verksamhetsår. 

 
Ansökan om charter 
När bestämmelserna för en ny klubb har uppfyllts skall ansökan om charter för 
lionklubb (TK-38A) och rapporten över chartermedlemmar (TK-21A) fyllas i, skrivas 
under och skickas in tillsammans med tillämpliga charteravgifter. Vänligen kom ihåg 
följande när formuläret fylls i: (fullständiga bestämmelser finns tillgängliga på sidan 21 i 
detta kapitel) 
 

• En föreslagen klubb måste bära namn efter den kommun eller motsvarande 
administrativa enhet där den är belägen. Om det finns mer än en klubb i en 
kommun måste varje klubb ha en särbeteckning som skiljer den från de övriga 
klubbarna. 

• Fadderklubben måste vara belägen i samma distrikt som den nya klubben. Om 
det finns ytterligare en fadderklubb kan den vara belägen i ett annat distrikt.  
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• Distriktsguvernören fastställer i vilken region och zon klubben ska tillhöra. 
Normalt är dessa desamma som fadderklubben. 

• Distriktsguvernören utser Guiding Lions eller Certified Guiding Lions. (Se 
avsnittet Guiding Lion för ytterligare information). 

• Distriktsguvernören måste underteckna ansökan. 
 
Skicka in den komplett ifyllda och undertecknade ansökan, listan över 
chartermedlemmar och charteravgifter till: 
 

Lions Clubs International  
E-post: newclubs@lionsclubs.org  
New Clubs Department  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA 
 
Telefon: 630-203-3845 
Fax: 630-571-1691 

 
Bärkraftiga klubbar  
Ett distrikt som chartrar tio eller fler klubbar under ett och samma verksamhetsår måste 
tillhandahålla dokumentation som intygar att de nya klubbarna kommer att stödjas 
långsiktigt och det krävs därför att sådant distrikt: 1) Sänder in en detaljerad plan som 
utvisar det stöd de nya klubbarna kommer att erhålla. 2) Sänder in internationell 
medlemsavgift för ett och ett halvt år samtidigt som charteransökan skickas in. 3) 
Erhåller godkännande av charteransökan av både distriktsguvernören och den vice 
distriktsguvernören. Om den första vice distriktsguvernörens godkännande inte har 
erhållits den 31 december varje verksamhetsår kan GMT-områdesledaren godkänna 
ansökan. Varje charteransökan måste godkännas av medlemsutvecklingskommittén. 
 
Ett distrikt får endast chartra tre nya lionklubbar vid högskolor och universitet med totalt 
100 studentmedlemmar per verksamhetsår. Ytterligare lionklubbar vid högskolor och 
universitet och studentmedlemmar måste godkännas av edlemsutvecklingskommittén. I 
chartersyfte, lionklubbar vid högskolor och universitet anses vara lionklubbar med 5 
eller fler studentmedlemmar. 
 
Klubbfilialprogram 
Klubbfilialer gör det möjligt för mindre grupper av människor att bilda lionklubbar och att 
därmed snabbt kunna genomföra hjälpinsatser. Medlemmar blir en del av en befintlig 
moderklubb, men har sina egna möten och genomför sina egna projekt.  
 
Klubbfilialer skall välja president, sekreterare och kassör samt det krävs minst fem 
medlemmar för att kunna bilda en klubbfilial.  
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Program om nyklubbildning 
 
Seminarieprogrammet om nyklubbildning är utformat för att hjälpa lionmedlemmarna att 
bilda nya klubbar. Medlemmarna lär sig viktiga strategier för att finna möjliga platser för 
nya klubbar samt hur man kontaktar och rekryterar nya medlemmar till en ny klubb.  
Distrikt i Nordamerika, Latinamerika, Australien/Nya Zealand/Indonesienkan kan skicka 
en beställning och få en konsult, för bildande av nya klubbar, som kommer till distriktet i 
fem dagar för att utbilda och bistå med bildandet av en ny klubb. Konsulterna är 
lionmedlemmar med omfattande kunskap om att bilda nya klubbar och de är redo att 
hjälpa ert distrikt. 
 
Distrikt får möjlighet att gå en utbildning i att bilda nya klubbar, genomföra ett 
informationsmöte för potentiella medlemmar och genomgå utbildningen Certified 
Guiding Lion.  
 
För mer information om programmet om nyklubbilding besöker du LCI:s webbplats eller 
kontaktar New Clubs Department: 
 

Lions Clubs International 
New Clubs Department  
E-post: membershipdev@lionsclubs.org 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA 
 
Telefon: 630-203-3845 
Fax: 630-571-1691 
   

  

Informationsmöten för nya medlemmar 
 
Informationsmöten för nya medlemmar är utformade för att ge information om 
organisationen och för att göra nya medlemmar till aktiva medlemmar redan från 
början. Vägledning för nya medlemmar (ME-13a) ger nya medlemmar en grund att stå 
på och hjälper dem att förstå klubbens verksamhet, vilken roll de kommer att ha samt 
ger dem en helhetsbild av organisationen. När nya medlemmar får ta del av bra 
information är chansen större att de känner sig bekväma i klubben och engagerar sig in 
klubbens aktiviteter på en gång.   

Lyckade informationsmöten gör mer än bara informera nya medlemmar, de inspirerar 
och motiverar dem till att vara den bästa lionmedlemmen som de kan vara.  Lions 
Clubs International tillhandahåller även en vägledning för instruktören (ME-13) för att 
hjälpa instruktören att genomföra ett lyckat informationsmöte. Kursplanen bifogas 
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informationen i vägledningen för nya medlemmar (ME-13a) och innehåller även 
"Träningstips" på vägen.   

Intagningsceremoni för nya medlemmar 
 
Installationsceremonin är en symbolisk början på en medlems insatser i Lions. Det är 
också en viktig faktor för att behålla medlemmen under hela dennas liv. En väl 
genomförd ceremoni, en därpå följande grundlig information och därefter meningsfullt 
deltagande i klubbens aktiviteter kommer att hålla medlemmen intresserad och 
engagerad i klubbens verksamhet. En handledning för installationsceremonier för nya 
medlemmar (ME-22), kan beställas från LCI.  
 
Det är tradition att klubbpresidenten genomför installationsceremonin, men i 
hans/hennes ställe är det lämpligt att den genomförs av en tidigare internationell 
tjänsteman, tidigare distriktstjänsteman, GMT-medlem eller en annan välrespekterad 
lionmedlem. 
 
Installationsceremonins utformning kan variera beroende på lokala traditioner eller 
aktiviteter i klubben och distriktet. Det är accepterat och det uppmuntras att ceremonin 
anpassas för att på bästa sätt passa den medlemskategori som de nya medlemmarna 
tillhör. När ceremonin planeras är det viktigt att hålla i minnet att den skall vara 
högtidlig och meningsfull för deltagarna. 
 
 

Lions globala välkomstdag för nya medlemmar 
 
Lions världsomfattande välkomstdag är ett globalt evenemang som välkomnar nya 
medlemmar och ger möjlighet till att stimulera medlemstillväxt och ökad information till 
allmänheten.  
 
Ert distrikt eller er klubb kan använda evenemanget som en möjlighet till att: 

• Uppmärksamma nya medlemmar och ge erkännande för deras engagemang 
med ett speciellt minnesdiplom undertecknat av den internationella presidenten. 

• Gå samman med lionmedlemmar över hela världen och välkomna tusentals nya 
medlemmar. 

• Visa betydelsen av att lionklubbarna hjälper och stödjer de som är mindre 
lyckligt lottade. 

• Starta en medlemskampanj och belöna medlemsrekrytering. 
• Stärk medlemsretentionen. 
• Initiera en PR-kampanj  för att öka kännedomen om er klubb. 
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Handledningen för Lions globala välkomst dag (MK-61) och minnesdiplomet som är 
undertecknat av den internationella presidenten finns tillgängliga att ladda hem på 
LCI:s webbplats. 
 

Lions mentorprogram 
 
Lions mentorprogram hjälper nya och befintliga medlemmar att bli de bästa 
lionmedlemmar de kan genom att erbjuda en möjlighet att lära sig från en erfaren 
mentor om vilket ansvar det innebär att vara ett lionmedlem . 
 
Mentorskapet ger en ömsesidigt fördelaktig relation där både mentorn och adepten kan 
lära sig, växa och nå sin fulla potential tillsammans. 
 
Lions mentorprogram är uppdelat i två nivåer, grundläggande och avancerade. Varje 
nivå av programmet har specifika mål som måste nås inom en fastställd tid. På varje 
nivå utmanas  adepterna att öka sin kunskap, engagemang och ledarskapsfärdigheter 
under ledning av en lämplig, erfaren mentor.  
 

• Lions grundläggande mentorprogram:  Målet med Lions grundläggande 
mentorprogram är att ta sig an mer ansvar och att bygga upp relationer. 

 
• Lions avancerade mentorprogram:  Målet med Lions avancerade 

mentorprogram är att se resultat och att vägleda adepten till framtida goda 
resultat. Man måste först avsluta det grundläggande mentorprogrammet för att 
kunna gå färdigt det avancerade mentorprogrammet.   

 
LCI  rekommenderar starkt att alla nya medlemmar går igenom det första avsnittet i 
Lions mentorprogram. När detta avsnitt har genomförts kommer både mentorn och 
adepten att erhålla ett certifikat som erkänsla för deras insatser. När det avancerade 
mentorprogrammet har genomförts kommer mentorn och adepten att erhålla en nål. 
 
För mer information 
För mer information eller för att beställa material kontaktar du: 
Lions Clubs International 
Marketing Department 
E-post: memberprog@lionsclubs.org 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842 
USA 
Telefon: 630-203-3846 
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Familjer och kvinnor i Lions 
 
Familjemedlemskap 
Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en lionklubb erhålla en 
reducerad medlemsavgift. Den första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) 
betalar full internationell medlemsavgift (USD 43) och upp till fyra efterföljande 
kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift (USD 
21,50). Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgiften på USD 25,00. 
 
Kvalifikationer 
Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap 
i Lions, (2) förnärvarande är medlemmar, eller går med, i samma klubb och (3) bor i 
samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. 
Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, 
mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat lagligt 
sätt. Antal familjemedlemmar med familjemedlemskap per hushåll kan uppgå till högst 
fem kvalificerade familjemedlemmar och nya klubbar måste ha minst tio (10) 
fullbetalande medlemmar. Villkoret att bo i samma hushåll gäller inte för unga vuxna 
medlemmar under 26 års ålder, förutsatt att denna familjemedlem är inskriven som 
student vid ett universitet eller en högskola eller genomgår militärtjänst i landet. 
 
Certifiering av familjemedlemmar 
För att erhålla avgiftsrabatten för familjemedlemmar måste du fylla i och skicka in 
formulär för certifiering av familj (TK-30) tillsammans med den månatliga 
medlemsrapporten eller genomföra certifieringen på webbsidan MyLCI. Genomför 
certifieringen för chartermedelmmar på formuläret Rapport över chartermedlemmar 
(TK-21a). 
 
Pappersformulär kan skickas via post, fax eller e-post till: 
 

Lions Clubs International 
  Member Service Center 
  300 W. 22nd Street 
  Oak Brook  Illinois  60523  USA 
  TEL: 630.468.3830 

FAX:       630.706.9295 
E-POST:   memberservicecenter@lionsclub.org  

 
(Lionklubbar i Sverige, Norge och Danmark skall gör a certifieringen på det sätt 
som har bestämts i respektive multipeldistrikt. Kon takta distriktets IT-ordförande 
eller respektive multipeldistriktskontor om du har frågor). 
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Tabell över medlemsavgifter för familjemedlemmar. 

 
För frågor om medlemsavgift för familjer skickar du e-post till 
memberprog@lionsclubs.org. För frågor gällande certifiering av familjemedlemmar på 
webbplatsen skickar du e-post till Member Service Center via: mylci@lionsclubs.org. 
. 
 
Varför fokusera på familjer och kvinnor? 
Lions Clubs International har möjlighet att bli den ledande kraften gällande 
frivilliginsatser av kvinnor och familjer genom att öka antalet familjer och kvinnor i 
Lions. Familjeprogrammet tillgodoser behov bland familjer och uppmuntrar partner som 
tidigare inte har blivit medlemmar att nu bli involverade. Frivilliginsatser tillsammans 
gör att familjer kan få värdefull tid tillsammans och föra vidare traditionen att ge och 
tillhandahålla service i samhället från en generation till nästa. Barn som växt upp i en 
volontärinriktad miljö tenderar att fortsätta med detta även i vuxen ålder. Att involvera 
kvinnor ökar mångfalden i våra hjälpinsatser och skapar nya insamlingsaktiviteter. 
 
För att öka antalet familjer och kvinnor i Lions uppmuntras alla medlemmar att bjuda in 
partner och släktingar till att bli medlemmar. Ju fler medlemmar vi har, desto mer 
hjälpinsatser kan vi utföra. 
 

Verktyg 
Publikationer för att rekrytera familjer och kvinnor kan beställas från Marketing 
Department. Broschyren om familjeprogrammet (MPFM-8) och broschyren Jag är en 
Lion (ME-37) fokuserar på familjer och kvinnor. Skicka e-post till 
memberprog@lionsclubs.org för att beställa. 
 
 
Lions lejonungeprogram 
Lions lejonungeprogram är utformat för att uppmuntra hela familjer att utföra 
frivilliginsatser och för att ge barn under 12 år möjlighet att lära sig mer om att hjälpa 
människor i nöd.  
 
Lejonungar är indelade i tre ålderskategorier:  

USD 20,00 USD 20,00 N/A N/A USD 0,00 USD 0,00 Transferavgift 

USD 30,00 USD 30,00 USD 25,00 USD 25,00 Tidigare 
inbetald 

Tidigare 
inbetald 

Inträdesavgift 

USD 21,50 USD 43,00 USD 21,50 USD 43,00 USD 21,50 USD 43,00 Årlig med-
lemsavgift 

Familje-
medlemmar 

Huvudman i 
hushållet 

Familje-
medlemmar 

Huvudman i 
hushållet 

Familje-
medlemmar 

Huvudman i 
hushållet 

 

Charter lionmedlem Ny lionmedlem Befintlig lionmedlem  
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• Nivå I: Under 3 år 
• Nivå II: 4-7 år 
• Nivå III: 8-12 år 

 
Programmets aktivitetsvägledning (MPFM-33) innehåller förslag hur man kan involvera 
lejonungarna i klubbarnas verksamhet och den är fylld med aktiviteter för möten, 
insamlingsaktiviteter och serviceprojekt. Tygmärken till respektive åldersgrupp kan 
beställas från Marketing Department. 
 
 
 
 
Studentmedlemmar och Leo- till- Lion Program  
 
Vilka är komponenterna i medlemsprogrammet för stud enter? 
 

• Aktivt medlemskap: Kvalificerade studenter skall vara aktiva medlemmar och 
är berättigade till alla rättigheter och förmåner, till exempel rätt att rösta, samt 
måste följa alla skyldigheter som ett medlemskap i en lionklubb innebär. 

• Medlemsavgift för studenter: Studenter erhåller en speciell rabatt och betalar 
därmed endast halv medlemsavgift och är befriade från alla inträdesavgifter. Det 
rekommenderas dessutom att distrikt och multipeldistrikt överväger att undanta 
eller befria studenter från medlemsavgifter på det sätt respektive 
distrikt/multipeldistrikt finner lämpligt. 

• Förlängd uppdateringsperiod:  Lionklubbar vid högskolor och universitet med 
studentmedlemmar har till och med den 31 mars för januarifaktureringen och till 
och med den 30 september för julifaktureringen på sig att uppdatera sin 
medlemslista, för att därmed anpassa till ett normalt skolår. 

 
 
Vilka är kvalificerade till medlemsavgift för stude nter?  
Kvalificerande definition av ”student” är följande: Student är en person som är inskriven 
vid en utbildningsinstitution och som är från myndig ålder till och med 30 år. Det krävs 
att studentmedlemmar uppvisar dokumentation som verifierar inskrivning vid en 
utbildningsinstitution samt studentens ålder. 
 
Vilka är komponenterna i Leo till Lion-programmet? 
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• Aktivt medlemskap:  De personer som kvalificerar som tidigare leomedlemmar 
eller unga vuxna skall vara aktiva medlemmar och är berättigade till alla 
rättigheter och förmåner, till exempel rätt att rösta, samt måste följa alla 
skyldigheter som ett medlemskap i en lionklubb innebär. 

 
• Medlemsavgift för Leo till Lion:  Befintliga och tidigare leomedlemmar samt 

kvalificerade unga vuxna erhåller en speciell rabatt och betalar därmed endast 
halv medlemsavgift och är befriade från alla charter-/inträdesavgifter. 

 
Vilka är kvalificerade till Leo till Lion-programme t? 

 
1. Tidigare leomedlemmar 

Befintliga och tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år. Det 
krävs att nuvarande och tidigare leomedlemmar uppvisar dokumentation som 
verifierar sin ålder och att han/hon har varit leomedlem. Leomedlemmar kan 
även bilda nya lionklubbar och till dem rekrytera nya medlemmar. 
 

2. Kvalificerade unga vuxna  
Unga vuxna, från myndig ålder och upp till 30 år kvalificerar när de går med i en 
Leo Lionklubb. Kvalificerade unga vuxna måste lämna in dokumentation som 
bekräftar ålder.  

 
 
Gäller den rabatterade medlemsavgiften i traditione lla lionklubbar? 
 
Alla kvalificerade studenter och tidigare leomedlemmar som bjuds in till att bli 
medlemmar i traditionella lionklubbar är kvalificerade till medlemsavgift för Leo till Lion. 
Unga vuxna är endast kvalificerade om de går med i en nychartrad klubb som bildas av 
minst 10 tidigare leomedlemmar. 
 
Om du har frågor gällande studentmedlemmar och Leo- till- Lionmedlemmar kontakta, 
student@lionsclubs.org  eller leo2lion@lionsclubs.org . Om du har frågor 
beträffande att certifiera kvalificerade medlemmar på webbplatsen kontaktar du  

Member Service Center via e-post mylci@lionsclubs.org. 
 
 

Transfermedlemmar 
 
Transfermedlemmar måste ha fullgjort sina skyldigheter och transfereras inom tolv 
månader för att få behålla sin status som transfermedlemmar. Transfermedlemmar 
betalar ingen transferavgift när de går med i en befintlig klubb, men skall betala USD 
20 när de går med i en nychartrad klubb. 
 
Klubbar som rapporterar på LCI:s webbplats:  
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Transfer från en klubb:  Klubbsekreterare som inrapporterar via MyLCI avregistrerar 
helt enkelt medlemmen från klubben.  
 

Transfer till en klubb:  Klubbsekreterare som inrapporterar via MyLCI väljer "Lägg till 
medlem" och väljer sedan "Överför medlem". Om den nya medlemmen redan har 
avregistrerats från sin tidigare klubb kommer överföringen att ske omedelbart. Om en 
medlem fortfarande är aktiv i sin tidigare klubb kommer MyLCI automatiskt att skicka ett 
e-postmeddelande till sekreteraren i den tidigare klubben för att be denne att 
avregistrera medlemmen. (Distriktsguvernören för den tidigare klubben samt den nya 
klubben kommer att läggas på kopia på e-postmeddelandet.) När avregistreringen har 
genomförts kommer medlemmen automatiskt att läggas till i den nya klubben. Det är 
inte nödvändigt att fylla i transferformuläret  ME-20.   
 
Klubbar som inrapporterar manuellt (via pappersformulär): 
 

Transfer från en klubb:  Klubbsekreterare som inrapporterar via pappersformulär ska 
inrapportera transfermedlemmen på medlemsrapporten och skicka den till Member 
Service Center vid det internationella huvudkontoret.  
 

Lions Clubs International 
                     Member Service Center 
                     300 W. 22nd Street 
                     Oak Brook  Illinois  60523  USA 
                     TELEFON: 630-468-3830 
FAX:         630-706-9295 
E-POST:    memberservicecenter@lionsclub.org 
 

Transfer till en klubb:  Klubbsekreterare som inrapporterar via pappersformulär ska 
inrapportera den nya medlemmen på medlemsrapporten så snart klubbens styrelse har 
godkänt den nya medlemmen. Transferformuläret (ME-20) skall inte längre skickas in 
till det internationella huvudkontoret. 
 
 
Lioness Bridge-programmet 
Lioness Bridge-programmet gör det möjligt för lionessmedlemmar att hedra sitt stolta 
förflutna och samtidigt dra nytta av alla fördelar, rättigheter och privilegier förenade 
med ett medlemskap i Lions. Genom Lioness Bridge-programmet kan 
lionessmedlemmarna: 

• Tillgodoräkna tidigare medlemsår gentemot Chevron-utmärkelser. 
• Erhålla en speciell nål som uppskattning för tidigare medlemsår. 
• Bilda en ny lionklubb och använda "Lioness" i klubbnamnet. 
• Dra nytta av familjeprogrammet genom att gå med i en klubb som partner eller 

annan familjemedlem. 
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• Fortsätt att arbeta tillsammans med fadderklubben som en filialklubb och sam-
tidigt dra nytta av familjeprogrammet om en familjmedlem är medlem i 
moderklubben. 
 
 
 

Ladda ner information om att bjuda in Lionessmedlemmar (MKLP-2) samt broschyren 
om Lioness Bridge programmet (MKLP-1).
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Kapitel X (s.1-4) i den internationella styrelsens policymanual 
Bestämmelser för nya klubbar  

1. Ansökan 
Ansökan om charter för lionklubb kan skickas in till organisationen av 
grupp, klubb eller sammanslutning som har organiserats på 
vederbörligt sätt och som har valt tjänstemän. Sådan ansökan, vilken 
har undertecknats i enlighet med den internationella styrelsens 
föreskrifter, skall fyllas i på de officiella formulären och skickas in till 
organisationens internationella huvudkontor tillsammans med 
tillämpliga charteravgifter, vilka har fastställts av den internationella 
styrelsen. Efter godkännande av charteransökan skall ett charterbrev, 
undertecknat av organisationens president och sekreterare, utfärdas till 
klubben. En lionklubb skall anses vara chartrad när dess charterbrev 
officiellt har utfärdats. Mottagande av charterbrevet skall vara 
lionklubbens godkännande av och dess överenskommelse att följa 
organisationens stadgar och arbetsordning samt sagda lionklubbs löfte 
att vara en del av organisationen i enlighet med dess stadgar och 
arbetsordning och även i enlighet med vid var tid gällande lagar i den 
stat och/eller land där The International Association of Lions Clubs 
bedriver verksamhet. 

2. Dokumentation 
Ingen föreslagen klubb skall erhålla charterbrev, införas i Lions Clubs 
Internationals register eller officiellt godkännas förrän följande 
handlingar har mottagits av det internationella huvudkontoret i Oak 
Brook, Illinois, USA, och godkänts av den internationella styrelsen eller 
av denna utsedd person: 

 a.   Komplett ifylld charteransökan. 
 b.   Namn på minst tjugo (20) chartermedlemmar, av vilka 75 % måste 

vara nya lionmedlemmar samt bo eller arbeta i multipeldistriktet, 
förutom i händelse av vänskaplig uppdelning av en stor befintlig 
klubb. 

 c.   Tillämplig charteravgift, vilken för närvarande uppgår till USD 30,00. 
Lionmedlemmar som har fullgjort sina skyldigheter och som 
söker transfer från en aktiv lionklubb skall betala USD 20,00 i 
charteravgift, dock ej klubbfilialmedlemmar som är undantagna. 
Charteravgift och avgift för ny medlem är ej återbetalningsbara. 
(1) Inget multipeldistrikt, distrikt eller klubb får ålägga några 

charteravgifter utöver dem som har specificerats i Lions 
Clubs Internationals stadgar eller är godkända av den 
internationella styrelsen. 

(2) I länder utanför USA och Kanada skall kopia av 
insättningskvitto från godkänd bank, vilket måste utvisa det 
belopp som har krediterats Lions Clubs Internationals 
bankkonto, uppfylla kravet att det aktuella beloppet måste 
ha mottagits av Lions Clubs International. 

2. Chartermedlemmar 
Alla medlemmar som går med i klubben före charterfesten kommer att 
betraktas som chartermedlemmar, förutsatt att charterfesten hålls inom 
90 dagar efter det datum klubbens ansökan om charter godkändes. 
Klubbens charter kommer att stängas, om den inte redan har stängts, 
vid utgången av denna 90-dagarsperiod. 

4.  Klubbens fadder 
a.   Varje ny klubb måste ha en klubb, zon, region, distriktsråd eller 

distriktskommitté som fadder, detta i enlighet med 
multipeldistriktets stadgar och arbetsordning. Den nya klubbens 
fadder måste tillhöra samma distrikt där den nya klubben är 
belägen. Den nya klubbens fadder skall vara väl insatt i sina 
skyldigheter. Fadderklubben kan erhålla stöd och hjälp från en 
eller flera klubbar, efter godkännande av distriktsguvernören i det 
distrikt där den nya klubben är belägen. Den andra fadderklubben 
kan vara belägen i ett annat distrikt. Vid nyklubbildning i nya 
länder skall utsedd samordningslion hjälpa till. 

b. Den första klubben i ett nytt geografiskt område måste ha en 
lionklubb och/eller dess distrikt som fadder. Varje ytterligare 
klubb kan ha fadderklubbar från det ursprungliga fadderdistriktet 
eller från klubbar i andra distrikt, dock under förutsättning att 
sagda fadderklubbar är införstådda med och tar fullt ansvar för de 
skyldigheter som fadderskapet medför, till exempel utnämnande 
av kvalificerade Guiding Lions, till dess att det ej distriktsindelade 
området har ombildats till ett tillfälligt distrikt. Under speciella om-
ständigheter, fastställda av den internationella styrelsen eller 
medlemmarna i den verkställande kommittén, kan fadderklubben 
komma från ett ej distriktsindelat område. 

c. Kriterier för godkännande av en ny klubb under dessa speciella 
omständigheter skall vara någon av följande: 
(1) När ingen befintlig distriktsindelad lionklubb finns i 
 närheten av den föreslagna klubben. 
(2) När ingen annan distriktsindelad klubb vill vara fadder, på 
 grund av de underförstådda ekonomiska skyldigheter 
 fadderskapet medför. 
(3) När medlemmarna i den föreslagna fadderklubben har 
 starka personliga band med den föreslagna klubben och 
 potentiella medlemmar. 

(4)   När finansiellt stöd från en ej distriktsindelad klubb är det 
 enda sättet att utveckla lionismen i detta område, på grund 
 av att distriktsindelade klubbar inte har möjlighet, eller 
 vägrar, att utveckla lionismen. Detta gäller endast 
 charteravgifter. 

d.  Ett tygmärke till fadderklubbens standar med texten "New Club 
Sponsor" kommer att översändas till fadderklubben. 

5. Klubbnamn 
a.  Den föreslagna lionklubbens namn måste vara detsamma som 

ortnamnet, eller motsvarande administrativa enhet, där klubben 
är belägen. Med ortnamn avses stad, by, prefektur, län eller 
liknande officiellt namngivet område. Om den föreslagna klubben 
inte är belägen inom ett specifikt område måste namnet vara det 
bäst lämpade samt ett lokalt identifierbart och officiellt namn på 
ett område där klubben är belägen. 

b.  En särskiljande beteckning måste läggas till för klubbar på 
samma ort, eller motsvarande område, och kan vara ett namn 
som på ett tydligt sätt särskiljer klubben från alla andra klubbar 
på orten, eller motsvarande område. Den särskiljande 
beteckningen kommer att läggas till efter ortnamnet och kommer 
att åtskiljas av parentes i organisationens officiella register. 

c.  Beteckningen "Host Club" är en hedersbetygelse och skall 
tilldelas den första klubben på orten, men medför inga speciella 
förmåner eller privilegier. 

d.  Lionklubbar får inte namnges efter levande personer, dock med 
undantag för de personer som har varit presidenter för Lions 
Clubs International.  

e. Ingen lionklubb kan lägga till "International" som särskiljande 
beteckning efter sitt namn. 

f. Beteckningen "Leo" kan läggas till som särskiljande beteckning i 
en lionklubbs namn. 

g.  Vid användande av ett företagsnamn i lionklubbens namn måste 
ett brev, eller liknande skriftlig handling, vilket utvisar att företaget 
har godkänt användande av sitt namn vid namngivande av 
lionklubben bifogas ansökan, till exempel ett brev från 
auktoriserad representant för företaget skrivet på företagets 
brevpapper, innan den nya klubbens namn kan godkännas. 

6.    Klubbgränser 
Klubbens gränser skall vara desamma som för den kommun eller 
motsvarande administrativa enhet där den är belägen eller inom 
gränserna för enkeldistrikt, distrikt eller tillfälligt distrikt inom 
distriktsguvernörens område, efter beslut av distriktsrådet i enlighet 
med det multipeldistrikts och/eller distrikts stadgar och arbetsordning 
där klubben är belägen. 

7.    Datum för godkännande av charter 
 Det datum charteransökan godkänns kommer att vara klubbens 
 officiella charterdatum. Detta datum kommer att anges på 
 klubbens  charterbrev och införas i organisationens officiella register. 
8.    Charterbrev 

a. Lions Clubs Internationals president och sekreterare skall 
underteckna alla charterbrev för nya klubbar. Charterbrevet 
kommer även att utvisa namnet på den nya klubbens fadder. 

b.  Charterbrev för nya klubbar kommer att skickas till 
distriktsguvernören eller utsedd samordningslion. Charterbrev för 
en klubb i ett ej distriktsindelat område skall skickas till den nya 
klubbens president. 

9. Medlemsavgifter 
 Chartermedlemmarnas internationella medlemsavgift kommer att 
 debiteras från den första dagen i  månaden efter den månad de 
 inrapporterades till Lions Clubs International. Den nya lionklubben 
 kommer att debiteras medlemsavgift strax efter det att charterperioden 
 har stängts. 
10. Sista dag för charteransökan 
 Komplett ifyllda charteransökningar som ankommer till det 
 internationella huvudkontoret i Oak Brook,  Illinois, USA, senast d
 en 20 juni kommer att handläggas på innevarande verksamhetsår. 
11. Tillförsäkra livskraftiga nya klubbar 
 Distrikt som chartrar tio eller fler klubbar under ett verksamhetsår 
 måste verifiera att de nya klubbarna  kommer att få stöd för 
 långsiktig tillväxt och det krävs därför att sådant distrikt: 1) Sänder in 
 en detaljerad plan som utvisar det stöd som de nya klubbarna 
 kommer att erhålla. 2) Sänder in  internationell medlemsavgift för ett 
 och ett halvt år samtidigt som charteransökan skickas in. 3) Erhåller 
 godkännande av charteransökan både av distriktsguvernören och den 
 vice distriktsguvernören. 4) Varje  charteransökan måste godkännas 
 av medlemsutvecklingskommittén. 
  
  

Policyn kan komma att ändras. Kontakta New Clubs Department för 
uppdaterad information. 
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Medlemskategorier 
 
Medlemskap i en lionklubb skall vara en av följande: 
 
AKTIV : En medlem med alla rättigheter och privilegier och även alla skyldigheter som 
det innebär att vara medlem i en lionklubb.  Utan att begränsa dessa rättigheter och 
skyldigheter skall rättigheterna innebära att aktiv medlem har rätt att kandidera till varje 
befattning i klubben, distriktet eller organisationen som han/hon i övrigt är kvalificerad 
för samt rätt att rösta i alla ärenden som kräver omröstning. Skyldigheterna innefattar 
att regelbundet delta i klubbens sammanträden, att betala medlemsavgifterna utan 
dröjsmål samt att delta i klubbens aktiviteter och att uppträda på ett sätt som ger 
klubben gott anseende i samhället. I enlighet med kriterierna i programmet med-
lemsavgift för familjer skall kvalificerade familjemedlemmar vara aktiva medlemmar och 
berättigade till alla rättigheter och privilegier därav. 
 
ALLMÄN MEDLEM : En medlem i klubben som flyttat från orten, som av hälsoskäl eller 
annan giltig orsak inte regelbundet kan delta i klubbens sammanträden, men som 
önskar behålla sitt medlemskap i klubben och som klubbens styrelse önskar tilldela 
denna status.  Klubbstyrelsen skall pröva detta beslut var sjätte månad.  En allmän 
medlem får inte inneha någon befattning och saknar rösträtt vid distriktsmöten, 
riksmöten och internationella kongresser. Medlemmen skall betala de medlemsavgifter, 
som klubben beslutar. Dessa avgifter skall innefatta distrikts-, multipeldistrikts- och 
internationella avgifter. 
 
HEDERSMEDLEM: En person, som inte är medlem i klubben, men som gjort samhället 
eller klubben betydande tjänster och som klubben önskar hedra särskilt.  Klubben skall 
betala inträdesavgift samt internationella, distrikts- och multipeldistriktsavgifter för 
hedersmedlem. Denna kan delta i sammanträden men är inte berättigad till några av de 
förmåner som aktivt medlemskap innebär. 
 
PRIVILEGIERAD MEDLEM : En medlem i klubben, som varit medlem i organisationen 
under minst femton år och som på grund av sjukdom, hög ålder eller annan av 
klubbstyrelsen godkänd orsak är tvingad att lämna sin ställning som aktiv medlem.  En 
privilegierad medlem skall betala de avgifter den lokala klubben fastställer, vilka skall 
inbegripa distrikts-, multipeldistrikts- och internationella avgifter.  Han/hon skall ha rätt 
att rösta och att behålla alla sina medlemsförmåner utom rätten att inneha någon 
befattning inom klubb, distrikt, multipeldistrikt eller internationellt. 
 
STÄNDIG MEDLEM : En medlem i klubben som antingen varit aktiv medlem under 
minst 20 år och gjort betydande insatser för klubben, orten eller Lions Clubs 
International eller en medlem som är allvarligt sjuk eller varit aktiv medlem under minst 
15 år och har fyllt 70 år kan beviljas ständigt medlemskap i klubben efter: 

(1) Rekommendation av klubben till organisationen. 
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(2) Inbetalning av USD 650 eller motsvarande belopp i lokal valuta till Lions Clubs 
International genom klubben i stället för framtida internationella avgifter. 

(3) Godkännande av den internationella styrelsen.  Inget hindrar dock klubben från 
att avkräva en ständig medlem sådana avgifter, som den anser vara skäliga. 

 
En ständig medlem skall ha samma rättigheter som en aktiv medlem så länge han/hon 
fullgör de skyldigheter som en aktiv medlem har. En ständig medlem som önskar flytta 
till annan ort och erhåller inbjudan om att gå med i en annan lionklubb skall automatiskt 
bli städig medlem i sagda klubb. Inget hindrar dock klubben från att avkräva en ständig 
medlem sådana avgifter som den anser vara skäliga.  Tidigare lionessmedlemmar, 
vilka nu är aktiva medlemmar i sin lionklubb, eller vilka blir aktiva medlemmar i en 
lionklubb senast den 30 juni 2007, kan tillgodoräkna sig alla tidigare medlemsår som 
lionessmedlemmar gentemot kraven för ständigt medlemskap. Lionessmedlemmar som 
bli aktiva medlemmar i en lionklubb efter den 30 juni 2007 är inte kvalificerade för att 
tillgodoräkna sig tidigare medlemsår som lionessmedlemmar gentemot fordringarna för 
ständigt medlemskap. 
 
ASSOCIERAD MEDLEM : En medlem som innehar sitt huvudmedlemskap i en annan 
lionklubb, men som bor eller arbetar i denna klubbs verksamhetsområde. Denna status 
kan erbjudas av klubbstyrelsen och skall granskas varje år. Associerad medlem skall 
inte inrapporteras på den sistnämnda klubbens månatliga medlemsrapport. 
 
En associerad medlem har rösträtt vid klubbmöten där han/hon är närvarande, men kan 
inte representera klubben som delegat vid distriktsmöte (enkel-, del-, tillfälligt och/eller 
multipel-) eller internationell kongress. Han/hon kan inte inneha klubb-, distrikts-, 
multipeldistrikts- eller internationella befattningar eller kommittéuppdrag i klubbens 
namn på distrikts-, multipeldistrikts- eller internationell nivå. Associerad medlem skall 
inte betala internationell eller distriktsavgift (enkel-, del-, tillfälligt och/eller multipel-), 
men skall dock betala de medlemsavgifter som klubben fastställer. 
 
ANSLUTEN MEDLEM : En person med gott anseende boende inom klubbens 
verksamhetsort, som för närvarande inte har möjlighet att vara aktiv medlem i klubben, 
men som vill stödja denna och dess serviceinsatser och som vill vara ansluten till 
densamma. Anslutet medlemskap kan beviljas på inbjudan av klubbstyrelsen.  
 
En ansluten medlem har rösträtt vid klubbmöten där han/hon är närvarande, men kan 
inte representera klubben som delegat vid distriktsmöte (enkel, del-, övergångs/tillfälligt 
och/eller multipel-) eller internationell kongress. Han/hon kan inte inneha klubb-, 
distrikts- eller internationella befattningar eller kommittéuppdrag i distrikt, 
multipeldistrikt eller internationellt. Ansluten medlem skall betala internationell avgift 
och multipel- och distriktsavgifter samt andra avgifter som klubben fastställer. 
 

 
 
 


