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Kapitel 14 
 
PUBLIC RELATIONS 
 

PR på distriktsnivå 
 
Public Relations innebär bland annat spridande av information om Lions Clubs 
International och skapandet av en positiv bild av organisationen både internt och 
externt. På distriktsnivå samordnas PR-verksamheten i regel av distriktets PR-
ordförande. Guvernören kan eventuellt också anförtro protokollfrågor, distriktets 
nyhetsbrev, genomförande av PR-träning samt andra projekt åt denna ordförande. 
 
Även om de flesta aktiviteterna sorterar under andra ordförande så arbetar 
PR-ordföranden med samtliga program för att försäkra sig om att de offentliggörs på 
bästa sätt. 
 

Publikationer och logotyper 
 
De flesta av organisationens publikationer (publikationerna finns i de flesta fall 
tillgängliga på organisationens alla officiella språk) och logotyper kan laddas hem från 
organisationens webbplats. (Ange ”logotyper” i sökfältet). 
 
 

Videor och pressmeddelanden 
 
Lions Clubs International tillhandahåller ett varierat utbud av organisationens och 
stiftelsens videor och pressmeddelanden. Du kan titta på, beställa och i vissa fall ladda 
hem dessa presentationer på organisationens webbplats, under avsnittet Videor. 
Många av dessa videor är lämpliga att visa för allmänheten och att sprida till lokala TV-
stationer, till exempel Lions Quarterly som berättar om Lions-projekt runt om i världen. 
 
Lions kvartalsvisa videomagasin visar bland annat Lions projekt över hela världen. 
Lions videor finns även tillgängliga på Lions YouTube-kanal och iTunes.  
 

 
Sociala medier 
 
Sociala medier som till exempel Facebook, Twitter, YouTube, Pintrest, LinkedIn och 
Flickr är utmärkta verktyg för att marknadsföra klubbens projekt och program. 
Uppmuntra klubbarna i din region att dela med sig av information, videor och foton från 
de senaste, och framtida, klubb- och distriktsevenemangen. Besök även avsnittet 
Sociala medier på LCI:s webbplats för mer information och länkar till LCI:s sociala 
mediaprofiler: lionsclubs.org/web. 
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E-distriktshus, e-klubbhus och e-leoklubbhus 
 
Denna unika service är utformad för att ge lionmedlemmar och leomedlemmar möjlighet 
att gratis skapa en egen webbsida med ett professionellt utseende. E-distriktshuset, e-
klubbhuset och e-leoklubbhuset är mycket enkel att använda och innehåller fem 
avsnitt: En hemsida, en kalender, ett fotogalleri och en sida för kontaktinformation. 
 
Ytterligare fem sidor kan läggas till för att marknadsföra evenemang och annan viktig 
information. Webbsidan innehåller även många användbara länkar till Lions 
utbildningscenter, LCI:s webbplats och LCI:s sociala medier. 
 
Avsnittet endast för medlemmar innehåller en anslagstavla och möjligheten att lägga 
upp information ämnad endast för medlemmarna i klubben/distriktet. 
 
För att skapa distriktets egen webbsida går du till http://e-district.org/ och skickar in din 
ansökan. Uppmuntra nya klubbar i distriktet att skapa en webbsida med vårt verktyg 
http://e-clubhouse.org/. Nya e-klubbhus kommer att erhålla ett tygmärke. Ansökan för 
leoklubbar: http://e-leoclubhouse.org.  
 
 

Lions Newswire 
 
Det månatliga internationella nyhetsbrevet, Lions Newswire, skickas till alla medlemmar 
på alla oficiella språk. Det informerar medlemmar över hela världen om viktiga 
evenemang, policyändringar samt nyheter om pågående program och aktiviteter.  
 
Tidningen LION 
 
Tidningen LION är organisationens officiella publikation. Den ges ut på 21 språk i 33 
officiella utgåvor. 
 

• Lions Clubs Internationals verkställande direktor är huvudredaktör för samtliga 
 upplagor. 

 
• Den nordamerikanska och spanska upplagan ges ut av det internationella 

huvudkontoret. Utöver den tryckta upplagan publiceras de även elektroniskt i 
avsittet Tidningen LION på webbplatsen. 

 
• Övriga upplagor redigeras och trycks i respektive länder. 

 
• Guvernörsrådet i respektive språkområden är ansvarigt för utgivandet av 

respektive upplagor. 
 
• Om det finns 5 000 lionmedlemmar i ett område som läser samma språk kan en 

ansökan om att få ge ut en egen tidning skickas in till Public Relations and 



 
 

XIII-3 

Communications Division för vidarebefordran till den internationella styrelsen för 
beslut. 

 
• Det finns specifikt material från den internationella styrelsen som är riktat till de 

individuella lionmedlemmarna. Detta material finns med i alla utgåvor av 
tidningen. 
 

• Redaktören för tidningen LION i respektive land ansvarar för innehållet och 
tidningen måste innehålla det specifika materialet från den internationella 
styrelsen och måste följa tidningens syfte och riktlinjer. 

 
Krav på artiklar och fotografier 
För att en artikel ska införas i tidningen LION måste den uppfylla följande kriterier: 
 

• Beskriva ett serviceprojekt eller profilera en person eller sak där Lions varit till 
hjälp. 

• Förklara artikelns vem, vad, var och när. Då tidningen LION vanligtvis skriver 
sina egna artiklar räcker det att tillhandahålla grundläggande information till 
tidningens redaktörer. 

 
Fotografier: 
 

• Bör illustrera insamlingsprojekt eller serviceprojekt som stöds av Lions. 
• Bör vara tydliga och i god skärpa. 
• Undvik fotografier av utmärkelse- eller chekpresentationer samt bilder där 

 människor tittar in i kameran. Försök istället fånga lionmedlemmar som 
 arbetar med ett projekt. 

 
Om möjligt, tillhandahåll högupplösta bilder i jpegformat (minst 5 MB). Skicka artiklar 
och fotografier till lionmagazine@lionsclubs.org. 
 
 
Utgivning av tidningen LION 
Om en medlem inte erhåller huvudkontorets upplaga av tidningen LION kan han/hon 
kontakta sin klubbsekreterare för att kontrollera att medlemmens namn och adress är 
korrekt. 

• Klubbsekreteraren kan kontrollera detta via MyLCI. 
• Klubbsekreteraren kan också beställa en lista över klubbmedlemmarnas 

adresser genom att använda informationen nedan.  
• Om adressen är korrekt och tidningen inte erhållits, meddela det internationella 

huvudkontoret genom att använda kontaktinformationen nedan.    
 

E-post: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
 

Post:    Lions Clubs International 
Member Service Center 
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Magazine Circulation Manager 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 USA 

 
Kontakta respektive lands redaktör gällande lokala upplagor. 
 
Gåvoprenumerationer på tidningen LION  
Klubbar som vill ge en gåvoprenumeration av den nordamerikanska utgåvan av 
tidningen LION bör följa nedanstående förfarande: 
 

• Klubbsekreteraren ska informera avdelningen Accounts Receivable & Club 
Account Services Department om mottagarens namn och adress. 

• Mottagaren erhåller därefter ett brev som upplyser om gåvoprenumerationen och 
en kopia av detta sänds till sekreteraren i givarklubben tillsammans med 
fakturan. 

• Prenumerationsavgiften för den nordamerikanska utgåvan tidningen LION är 
USD 12. För information om prenumerationsavgiften för andra utgåvor bör 
kontakt tas med respektive multipeldistriktskontor. 

• Prenumerationen förnyas såvida man inte anhåller om att den ska upphöra. 
 
 
 

Uppsats- och fredsaffischtävling 
 
Lions Clubs International anordnar varje år en affischtävling för fred. Lionklubbar kan 
sponsra tävlingen i en lokal skola eller en ungdomsgrupp för barn mellan 11 och 13 år. 
En vinnare utses från varje tävling som sponsras. Vinnarna går sedan vidare till 
distriktsfinalen respektive multipeldistriktsfinalen. Distriktsguvernören och distriktets 
ordförande för fredsaffischtävlingen ska välja ut en affisch som ska representera 
distriktet. Distriktsguvernören skickar sedan distriktets vinnande bidrag till 
guvernörsrådsordföranden för bedömning på multipeldistriktsnivå. De internationella 
finalisterna presenteras i tidningen LION och på organisationens webbplats. 
 
Klubbar kan även sponsra uppsatstävlingen för ungdomar med nedsatt syn mellan 11-
13 år. Även denna tävling bedöms på klubb-, distrikts- och multipeldistriktsnivå. 
 
Internationella vinnare publiceras i Tidningen LION och på organisationens webbplats.  
 
Besök organisationens webbplats www.lionsclubs.org (ange ”Fredsaffischtävling” i 
sökfältet) för mer information om tävlingen och tävlingens datum eller kontakta det 
internationella huvudkontorets Public Relations Division via e-post 
peaceposter@lionsclubs.org.  
  
 
Lions Clubs Internationals tävlingsregler 
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A. II. Internationell nyhetsbrevstävling 
Utmärkelser: Första pris = ett certifikat 
Fyra hedersomnämnanden = ett certifikat 

 
1. Tävlingen är öppen för lionklubbar och distrikt (inte multipeldistrikt). 

Utmärkelserna ovan utfärdas i båda kategorierna. 
 
2. Lionklubbar måste sända in två exemplar av sitt bästa nyhetsbrev (samma 

utgåva). 
 
3. Distrikt bör sända in två exemplar av sitt bästa nyhetsbrev (samma utgåva). 

Distrikt som har olika typer av bulletiner/nyhetsbrev kan enbart delta med den 
ena typen. (Det första nyhetsbrevet från ett distrikt som mottas av Public 
Relations and Communications Division vid det internationella huvudkontoret 
kommer att inkluderas i bedömningen). 

 
4. Nyhetsbreven bör vara Public Relations and Communications Division tillhanda 

senast den 1 maj för att komma med i bedömningen vid internationella 
kongressen. Det officiella registreringsformuläret måste åtfölja nyhetsbrevet. 

 
5. Nyhetsbreven bedöms grundat på innehållets kvalitet, layout, design och 

tryckning. 
 
 
 
B. Internationell webbplatstävling 

Utmärkelser: Ett första pris = ett certifikat 
    Två hedersomnämnanden = ett certifikat 
 
1. Tävlingen är öppen för lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt. De ovan nämnda 

utmärkelserna utfärdas i varje kategori. 
 
2. Deltagande klubbar, distrikt och multipeldistrikt måste ange sin internetadress 

(URL) på det officiella registreringsformuläret. 
 
3. Bidragen ska vara Public Relations and Communications Division tillhanda 

senast den 1 maj  för att komma med i bedömningen vid internationella 
kongressen. Formulär för denna kategori kan skickas via post, e-post 
pr@lionsclubs.org, eller fax 630-571-1685. Det officiella bidragsformuläret måste 
åtfölja bidraget.  

 
4. Webbsidorna bedöms grundat på innehållets kvalitet och design. 
 
 
Det officiella registreringsformuläret för dessa tävlingar (PR-763) kan laddas ner på 
organisationens webbplats www.lionsclubs.org (ange PR-763 i sökfältet) eller 
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rekvireras från: 
 
Lions Clubs International 
Public Relations and Communications Division 
300 W 22nd Street 
Oak Brook IL 60523-8842 
USA 
 
Fax: 630-571-1685 
E-post: pr@lionsclubs.org 
 

Lions Clubs Internationals officiella protokoll 
 

Nedan följer en redogörelse över Lions Club Internationals policy med hänsyn till 
protokollfrågor. Den enda som behöver omnämna prominenta gäster individuellt är 
högtidstalaren. 
 
Rangordning 
 
Lions ska uppmärksammas i följande ordning: 
 

1. Internationell president 
2. Närmast föregående internationell president 
3. Internationella vicepresidenter (enligt rang) 
4. Tidigare internationella presidenter (b) 
5. Internationella direktorer (a) (Adjungerade styrelsemedlemmar)*/** 
6. Tidigare internationella direktorer (c) 
7. Regionala LCIF koordinatorer och GMT/GLT områdesledare 
8. Guvernörsrådets ordförande (a) 
9. Distriktsguvernörer 
10. Organisationens verkställande administratör 
11. Organistionens sekreterare 
12. Organisationens kassör 
13. LCIF:s verkställande administratör 
14. Före detta guvernörsrådsordförande (a) 
15. Närmast föregående distriktsguvernörer (a) 
16. Multipeldistriktsorförande och koordinatorer (inkl. LCIF, GMT och GLT) 
17. Första vice distriktsguvernörer (a) 
18. Andra vice distriktsguvernörer (a) 
19. Tidigare distriktsguvernörer (a) 
20. Multipeldistriktssekreterare (vald befattning) (a) 
21. Multipeldistriktskassörer (vald befattning) (a) 
22. Distriktssekreterare (a) 
23. Distriktskassörer (a) 
24. Regionordförande (a) 
25. Zonordförande (a) 
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26. Distriktsordförande och koordinatorer, inkl.LCIF koordinatorer och GMT/GLT-
ledare (a) 

27. Klubbpresidenter (a) 
28. Närmast föregående klubbpresidenter (a) 
29. Klubbsekreterare (a) 
30. Klubbkassörer (a) 
31. Före detta klubbpresidenter (a) 
32. Multipeldistriktssekreterare (anställd) (a) 
33. Multipeldistriktskassörer (anställd) (a) 

 
* Adjungerade styrelsemedlemmar i den internationella styrelsens kommittéer eller i 

LCIF:s verkställande kommitté utsedda av den internationella presidenten skall 
presenteras och ges erkänsla före de lionmedlemmar som har innehaft samma 
poster. Vid presentationer skall deras respektive post nämnas. 

 
** Stadgar och arbetsordning eller lokala traditioner i enkeldistrikt, distrikt och 

multipeldistrikt kan ändra denna ordning och/eller innehåll i nummer 4, 5, 6 och 
14-31 samt för att ge erkänsla till tidigare adjungerade styrelsemedlemmar. 

 
Förklaring till ovan använda koder: 
 
(a) När mer än en person, som innehar eller har innehaft samma befattning är 

närvarande ska de uppmärksammas i alfabetisk ordning enligt efternamn. Om den 
första bokstaven i efternamnet är densamma, ska man gå efter de två första 
bokstäverna osv. Om personerna har samma efternamn, ska man gå efter 
förnamnet. Om även förnamnen är desamma, ska man gå efter det andra 
förnamnet. Det är osannolikt att två personer har identiska namn, men skulle detta 
inträffa, ska den som varit medlem i Lions längst nämnas först. 

 (b) När mer än en person är närvarande ska den som innehade befattningen senast 
ha förtur. 

(c) När mer än en person, som innehar eller har innehaft samma befattning, är 
närvarande ska samma ordning följas som gäller för tidigare internationella 
presidenter (se (b) ovan). Om flera tidigare internationella direktorer med samma 
mandatperiod skulle närvara, ska punkt (a) ovan följas. 

 
Allmän information  - När en lionmedlem har flera titlar ska den högsta titeln 
uppmärksammas. I områden där man har andra befattningar än de ovan angivna, 
ska dessa medlemmar uppmärksammas i enlighet med lokal etikett, förutsatt att 
valda tjänstemän alltid uppmärksammas före utnämnda tjänstemän. Melvin Jones 
Fellows bör uppmärksammas som grupp. När en talare som är en Melvin Jones 
Fellow presenteras, bör detta nämnas. 

 
Dignitärer som inte är lionmedlemmar 
Framstående gäster som inte är Lions bör uppmärksammas i enlighet med lokal etikett. 
För den händelse högtidstalaren inte är Lion bör denna placeras omedelbart till höger 
om ordföranden (se illustrationen nedan). 
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Placering vid honnörsbordet 
I de fall det inte finns något podium vid hedersbordet ska evenemangets ordförande 
respektive presiderande tjänsteman alltid placeras i mitten av bordet (se illustration 1, 
platsnumrering 1 nedan), högtidstalaren som nr 2 och övriga prominenta Lions i 
enlighet med den fastställda rangordningspolicyn. Det bör helst finnas lika många 
platser till höger som vänster om ordföranden respektive den presiderande 
tjänstemannen (brukar vara en klubbpresident, distriktsguvernör, 
guvernörsrådsordförande eller internationell president). 
 

(Gäster) 
Ill. 1  
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Såsom illustration 2 visar är placeringen vid hedersbordet i stort densamma när det 
finns ett podium, med undantag för att ordföranden respektive den presiderande 
tjänstemannen ska placeras till vänster om podiet (vänd mot gästerna) och talaren till 
höger om detsamma. 

(Gäster) 
Ill. 2  
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Om fruar/män är närvarande ska de placeras till vänster om sina män/fruar, om de är 
placerade vid hedersbordets vänstra sida respektive till höger om sina män/fruar, om 
de är placerade vid den högra sidan. Om talaren är en kvinna och hon har sin man 
eller en annan person med sig, ska denna placeras på hennes högra sida. 
 
Ceremonimästare och mötessekreterare 
För den händelse en annan person än ordföranden respektive den presiderande 
tjänstemannen fungerar som ceremonimästare, ska han/hon placeras i enlighet med 
lokal etikett eller vid hedersbordets ände. Om rangordningspolicyn föreskriver annan 
placering för honom/henne (till exempel om han är en före detta internationell 
president) ska den sistnämnda följas. För den händelse en mötessekreterare utsetts, 
ska denna placeras i enlighet med lokal etikett. 
 
Flera hedersbord 
Om det finns mer än ett hedersbord ska bordet som står längst fram betraktas som det 
främsta bordet. I dylika fall bör man se till att Lions med samma rang placeras vid 
samma bord. 
 
Introduktion av hedersbordets gäster 
Vid introduktion av personerna vid hedersbordet ska ordföranden respektive den 
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presiderande tjänstemannen introduceras först. De övriga ska presenteras i 
rangordning nerifrån och uppåt. När fruar/män är närvarande ska de introduceras 
tillsammans med sina män/fruar (det vill säga "före detta internationell direktor Lars 
Svensson och hans hustru Lisa") 
 
Nationalsånger 
När gäster från ett annat land deltar som officiella representanter för den internationella 
styrelsen (antingen de är en sittande eller före detta medlem) i ett evenemang, där det 
är vanligt att nationalsånger spelas, bör deras respektive nationalsånger också spelas. 


