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Kapitel 16 
 
UTMÄRKELSER 
 
Den internationella presidenten kan komma att intro ducera särskilda utmärkelser för att ge 
erkänsla för prestationer. För mer information besö ker du organisationens webbplats. 
 
Serviceaktivitetsutmärkelser 
 
Den 100 %-iga leoklubbpresidentens utmärkelse 
En leoklubbpresident som under sitt verksamhetsår uppfyller särskilda fordringar kan 
tilldelas detta certifikat av leorådgivaren efter godkännande av fadderklubbens 
president. Kriterier för denna utmärkelse är bland annat ledarutveckling, 
medlemstillväxt, administration och leoaktiviteter. Utmärkelsens kriterier och certifikat 
skickas till leorådgivaren. 
 
Den 100 %-iga leodistrikts-/multipeldistriktspresid entens utmärkelse 
Efter godkännande av distriktsguvernören eller guvernörsrådsordföranden i samråd 
med distriktets/multipeldistriktets leoordförande överlämnas denna utmärkelse på 
organisationens vägnar till en leodistrikts-/multipeldistriktspresident som uppfyller vissa 
bestämmelser på följande områden: ledarutveckling, medlemstillväxt, administration 
och leoaktiviteter i distriktet/multipeldistriktet. Bestämmelserna och ett certifikat kommer 
att sändas till distriktets/multipeldistriktets leoordförande. 
 
Utmärkta prestationer avseende synvårdsaktiviteter på klubbnivå 
Distriktsguvernören får varje år en utmärkelse som kan överlämnas till den lionklubb 
som han/hon anser har gjort mest framstående synvårdsaktiviteter. 
 
Erkänsla för deltagande i vänklubbsverksamhet 
Klubbar som deltar i vänklubbsprogrammet kan få ett tygmärke för det första 
vänklubbsamarbetet under verksamhetsåret. Vänklubbskontakten måste ske mellan 
klubbar av samma slag i olika länder, det vill säga lionklubbar kan enbart ha 
vänklubbskontakt med lionklubbar, respektive leoklubbar med leoklubbar. Ytterligare 
information finns tillgänglig på organisationens webbplats www.lionsclubs.org, klicka på 
svenska och ange sökordet ”vänklubb” i sökfältet. 
 
Distriktets/multipeldistriktets diabetesordförande 
Distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden får varje år en utmärkelse att 
överlämnas till den distriktsordförande respektive multipeldistriktsordförande och som 
uppfyller gällande bestämmelser. 
 
Distriktsordförande miljövårdsordförande 
Distriktsguvernören får varje år en utmärkelse att överlämnas till den 
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distriktsordförande och som uppfyller gällande bestämmelser. 
 
Distriktets/multipeldistriktets hörselvårdsordföran de 
Distriktsguvernören får varje år en utmärkelse att överlämnas till den 
distriktsordförande och rådsordförande och som uppfyller gällande bestämmelser. 
 
Distriktets/multipeldistriktets IR-ordförande 
Distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden får varje år en utmärkelse att 
överlämnas till den distriktsordförande respektive multipeldistriktsordförande och som 
uppfyller gällande bestämmelser. 
 
Multipeldistriktets/distriktets leoordförande 
Denna utmärkelse överlämnas av guvernörsrådsordföranden eller av 
distriktsguvernören på organisationens vägnar till en leoordförande i 
multipeldistriktet/distriktet som uppfyller bestämmelserna på följande områden: 
Nyklubbildning, ledarutveckling, leoaktiviteter, administration och marknadsföring. 
Distriktets/multipeldistriktets certifikat och utmärkelsekriterier skickas till 
distriktsguvernören och till guvernörsrådsordföranden varje år. 
 
Multipeldistriktets/distriktets ordförande för Lion s tillfällen för ungdom 
Distriktsguvernören eller guvernörsrådsordföranden till de ordförande för Lions tillfällen 
för ungdom, vilka har utfört utmärkta prestationer för att främja och att upprätthålla 
ungdomsaktiviteter i sitt distrikt/multipeldistrikt. Distriktets/multipeldistriktets certifikat 
och utmärkelsekriterier skickas till distriktsguvernören och till 
guvernörsrådsordföranden varje år. 
 
Distriktets/multipeldistriktets ordförande för Lion s service för barn 
En lämplig utmärkelse tillhandahållas varje verksamhetsår distriktsguvernören och 
guvernörsrådordföranden för utdelande till denna ordförande i distriktet och 
multipeldistriktet för att på ett framgångsrikts sätt har uppfyllt fordringarna för denna 
position.  
 
Multipeldistriktets/distriktets synvårdsordförande 
Distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden får varje år en utmärkelse att 
överlämnas till den distriktsordförande och multipeldistriktsordförande som uppfyller 
gällande bestämmelser. 
 
Fem års service av leorådgivare 
Leorådgivare som på ett framgångsrikt sätt har slutfört fem års hängiven service är 
kvalificerade till att erhålla en speciell rockslagsnål och ett certifikat från 
fadderklubbens president.  
 
Utmärkt service av leorådgivare 
Denna utmärkelse ger erkänsla till leorådgivare som har uppvisat utmärkt service i 
arbetet att vägleda och utveckla leoklubbar. Leorådgivare som uppfyller särskilda 
kriterier kommer att tilldelas ett certifikat av fadderklubbens president. 
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Leoklubbjubiléum och fadderskapsjubiléum 
Varje leoklubb erhåller automatiskt ett jubiléumsmärke när klubben fyller fem år och 
därefter vart femte år. Varje fadderklubb kommer automatiskt att erhålla ett särskilt 
fadderskapsmärke när leoklubben de är fadder för firar fem årsjubiléum och därefter 
vart femte år. 
 
Excellensutmärkelse för leoklubbar 
Distriktsguvernören kan varje år nominera en leoklubb i distriktet till denna utmärkelse. 
Ansökan måste vara undertecknad av distriktets leoordförande och den måste vara 
Youth Programs Department vid det internationella huvudkontoret tillhanda senast den 
15 augusti efter det verksamhetsår som klubben nomineras. Vinnarna får ett tygmärke 
till klubbstandaret och ett märke som anger verksamhetsår. 
 
Leoklubbextension 
Certifikat utdelas till distriktsguvernörer, leoordförande i distrikt och till 
leodistriktspresidenter som har uppnått en nettoökning om minst tre nya leoklubbar i 
distriktet per den 30 juni. Certifikat utdelas till guvernörsrådsordförande, leoordförande 
i multipeldistrikt och till leomultipeldistriktspresidenter som uppnått en nettoökning med 
minst fem nya leoklubbar i multipeldistriktet per den 30 juni. 
 
Tygmärke för fadderskap av leoklubbar och extension certifikat 
När Youth Programs Department vid det internationella huvudkontoret erhåller officiell 
information om att en ny leoklubb har bildats skickas ett fadderskapsmärke till 
fadderklubben. Extensionscertifikat skickas till fadderklubbens president och till 
leorådgivaren. Fadderklubben kan beställa ytterligare certifikat att utdelas till de 
personer som har hjälpt till att bilda den nya leoklubben. 
 
Leo och Lions tjänar tillsammans 
Ett tygmärke till klubbstandaret utdelas både till leoklubben och till fadderklubben efter 
slutförande av ett framgångsrikt samarbetsprojekt eller annan aktivitet som stödjer 
samarbetet mellan leomedlemmar och lionmedlemmar. Ansökan skall sändas in till 
Youth Programs Department vid det internationella huvudkontoret. 
 
Leo tillväxtmånad i oktober 
Varje leomedlem som rekryterar tre eller fler medlemmar till sin leoklubb under oktober 
månad kommer att erhålla en speciell rockslagsnål. Leorådgivarna måste tillhandahålla 
namnen på de leomedlemmar som skall tilldelas denna utmärkelse till Youth Programs 
Department vid det internationella huvudkontoret senast den 15 november.  
 
Årets Leo 
Guvernörsrådet i ett multipeldistrikt respektive distriktsrådet i ett enkeldistrikt kan varje 
år nominera en leomedlem som har gjort speciellt framstående insatser till denna 
prestigefyllda utmärkelse. Ansökan måste vara Youth Programs Department vid det 
internationella huvudkontoret tillhanda senast den 1 april. Vinnarna utses av den 
internationella styrelsen. 
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Leo fokuserar på barn 
Leoklubbar som planerar och genomför ett serviceprojekt för barn som befinner sig i 
svåra omständligheter kan kvalificera sig för detta tygmärke. Dessutom är 
leomedlemmar som har tillhandahållit stort stöd till en leoklubbs projekt Leo fokuserar 
på barn kvalificerade att erhålla ett certifikat som erkänsla. Information om detta 
certifikat kan beställas från Youth Programs Department vid det internationella 
huvudkontoret eller läsas på organisationens webbplats. 
 
Deltagande i Lions kultur- och samhällsaktiviteter 
Varje år kan distriktsguvernören överlämna ett tygmärke till den lionklubb i distriktet 
som har varit mest aktiv när det gäller att genomföra framgångsrika kultur- och 
samhällsaktiviteter. Denna utmärkelse skickas till distriktsguvernören efter beställning. 
 
Lions fototävling om miljö 
En ingraverad utmärkelse skall utdelas till fotograferna i tävlingens sex olika kategorier. 
Besök LCI:s webbplats för mer information www.lionsclubs.org, klicka på svenska och 
ange därefter sökordet ”fototävling”. 
 
Lions internationella relationer 
En lämplig utmärkelse skall årligen tillhandahållas distriktsguvernören för utdelande till 
den lionmedlem i distriktet som har varit utvecklat det mest framgångsrika 
internationella relationsprojektet. 
 
Distriktets/multipeldistriktets ordförande för Lion s service för barn 
En lämplig utmärkelse tillhandahållas varje verksamhetsår distriktsguvernören och 
guvernörsrådordföranden för utdelande till denna ordförande i distriktet och 
multipeldistriktet för att på ett framgångsrikts sätt har uppfyllt fordringarna för denna 
position.  
 
Lions/UNICEF:s tygmärke Skollådan 
Lionklubbar, leoklubbar, distrikt eller multipeldistrikt som donerar USD 500 eller mer till 
LCIF avsett för UNICEF:s program Skollådan kommer att erhålla erkänsla i form av ett 
tygmärke till klubbstandaret för det år donationen gjordes. Klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt som efterföljande år donerar ytterligare USD 500 eller mer kommer att 
erhålla erkänsla i form av Chevron-tygmärken med verksamhetsåret på. 
 
Lions ALERT-program 
Klubbar, distrikt och multipeldistrikt som skickar in sin Lions ALERT-plan till det 
internationella huvudkontoret kan erhålla ett tygmärke till klubbstandaret en gång. 
 
Utmärkelse till distriktets/multipeldistriktets ord förande för Lions 
ALERT-program 
Distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden får varje år en utmärkelse att 
överlämnas till den distriktsordförande och multipeldistriktsordförande som uppfyller 
gällande bestämmelser. 
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Lions unga ledare i service 
Dessa utmärkelser kan överlämnas för att visa erkänsla för ungdomar (förslagsvis 
mellan 12 och 18 år), som har arbetat med frivilligverksamhet 50 timmar 
(silvercertifikat) respektive 100 timmar (guldcertifikat). Ett paket med riktlinjer och 
reklambroschyrer kan rekvireras från Youth Programs Department vid det 
internationella huvudkontoret och på organisationens webbplats. 
 
Nya horisonter i kampen mot diabetes 
Distriktsguvernören får varje verksamhetsår en utmärkelse som kan överlämnas till den 
lionklubb i distriktet som han eller hon anser har varit mest aktiv när det gäller 
framstående aktiviteter inom diabetesområdet, till exempel information, förebyggande 
insatser och utbildning. 
 
Uppskattningscertifikat på webbplatsen 
Lionledare kan ladda hem uppskattningscertifikat från webbplatsen för utdelning till 
dem som deltagit i projekt avseende glasögonåtervinning, kultur, internationella 
relationer, Lions ALERT-program, Lions lag i arbete, Lions gröna team och Lions barn 
först. 
 
Framstående IR-aktiviteter 
Distriktsguvernören kan varje år hedra en klubb i distriktet som gjort speciellt 
framstående IR-aktiviteter med detta tygmärke. Distriktsguvernören erhåller märket 
efter beställning. 
 
Läsprogrammet - tygmärke 
Alla lionklubbar som rapporterar en aktivitet som relaterar till läs- och skrivkunskaper 
via serviceaktivitetsrapporten på webbplatsen kommer att erhålla ett tygmärke. 
Lionklubbar måste rapportera sina aktiviteter senast den 15 juli. Endast ett tygmärke 
kommer att delas ut per klubb och verksamhetsår. 
 
Framsteg: Lions för diabetesinformation 
Lionklubbar kan erhålla ett tygmärke efter att ha genomfört aktiviteten Framsteg: Lions 
för diabetesinformation. Alla klubbar som inrapporterar ett Framstegsevenemang via 
serviceaktivitetsrapporten på webbplatsen under verksamhetsåret kommer att erhålla 
ett tygmärke. Endast ett tygmärke per klubb och verksamhetsår. 
 
Topp tio leoklubbextension 
Rockslagsnålar utdelas till leoordförande i distrikt och till leodistriktspresidenter i de tio 
distrikt som uppvisar den högsta nettoökningen av antalet nya leoklubbar under 
verksamhetsåret. Leoordförande i multipeldistrikt och leomultipeldistriktspresidenter, 
vilka har stöttat leoklubbextension i ett topp tio-distrikt erhåller också var sin 
rockslagsnål. 
 
Topp tio ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande  
Ett multipeldistrikt respektive enkeldistrikt kan nominera en lionmedlem varje år för 
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denna utmärkelse. Multipeldistrikt som har 15 eller fler deldistrikt kan nominera två 
kandidater. Ansökan måste vara Youth Programs Department tillhanda före den 15 
november. Vinnarna utses av internationella styrelsen. 

Utmärkelser för distrikts- och klubbadministration 
 
Uppskattningscertifikat till distriktsguvernör och 
guvernörsrådsordförande 
Ett certifikat för att visa erkänsla för distriktsguvernörens respektive 
guvernörsrådsordförandens framgångsrika insatser under verksamhetsåret kommer att 
skickas ut automatiskt från Eurafrican Department. 
 
Klubbens excellensutmärkelse 
Denna utmärkelse överlämnas till klubbpresidenter och klubbar som har uppfyllt kraven 
för utmärkelsen inom områdena medlemstillväxt, hjälpinsatser och klubbverksamhet, 
vilka fastställs av den internationella styrelsen. Ansökan för aktuellt verksamhetsår 
måste sändas in och vara Eurafrican Department tillhanda senast den 30 september. 
 
Excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team 
Som uppskattning för framstående insatser av distriktsguvernörens team kan 
organisationen efter verksamhetsårets slut överlämna denna utmärkelse till teamets 
medlemmar, under förutsättning att den internationella styrelsens krav uppfylls. Ansökan 
för aktuellt verksamhetsår måste sändas in och vara Eurafrican Department tillhanda 
senast den 30 september. 
 
Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb 
Denna utmärkelse överlämnas på distriktsguvernörens rekommendation till den 
lionmedlem som har gjort den starkaste insatsen i samband med reaktivering av en 
klubb i status quo eller en nedlagd klubb eller som har bidragit till bärkraftig 
medlemstillväxt i en liten klubb. 
 
Certifikat till Certified Guiding Lion 
Ett certifikat kommer att skickas till de medlemmar som har deltagit i kursen för 
Certified Guiding Lion. 
 
Presidentens utmärkelse till Certified Guiding Lion  
En Certified Guiding Lion som på ett framgångsrikt sätt har stöttat och hjälpt en klubb 
under två år, vilken har uppnått netto medlemstillväxt samt har uppnått ett antal andra 
krav enligt utmärkelsens ansökan är kvalificerad till presidentens utmärkelse för 
Certified Guiding Lion. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XVI-7 

Utmärkelser för medlemskap 
 
Medlemmar/klubbar 
 

Lionklubbar vid högskolor och universitet - tygmärk e 
Ett tygmärke tilldelas den lionklubb som är fadderklubb för en ny lionklubb vid en 
högskola eller ett universitet. En speciell nål tilldelas till den lionmedlem som bildar en 
lionklubb vid en högskola eller universitet, efter beslut av distriktsguvernören. 
Tygmärket och nålen bifogas den nya klubbens charterbrev. 
 
Klubbfilialer - tygmärke 
Klubbar som bildar en klubbfilial tilldelas detta tygmärke. En nål utdelas till 
klubbfilialens kontaktperson när en ny klubbfilial bildas. Nålen skickas till 
moderklubbens president för överlämnande. 
 
Klubbens utmärkelse för familjemedlemskap - tygmärk e 
Detta tygmärke till klubbstandaret tilldelas nya klubbar som har tillfört 10 eller fler nya 
familjemedlemmar i samband med att klubben bildas. Tygmärket bifogas den nya 
klubbens charterbrev. 
 
Extensionutmärkelse 
Extensionutmärkelse kan utdelas till två lionmedlemmar, vilka enligt 
distriktsguvernörens uppfattning har tillhandahållit störst stöd i arbetet att bilda nya 
lionklubbar. Medlemmar som tilldelas en extensionutmärkelse erhåller en medalj när 
fem klubbar har bildats, efter det att de nya klubbarna har fullgjort sina skyldigheter i ett 
år och en dag. Ytterligare utmärkelser tilldelas när 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 
och 150 klubbar har bildats.  
 
Extensionutmärkelsen skickas till distriktsguvernören för överlämnande till mottagaren. 
Ett tackcertifikat kommer att bifogas charterbrevet avseende de medlemmar som har 
nominerats till en extensionutmärkelse. Vilken medlem som helst kan tilldelas 
utmärkelsen, även transfer chartermedlemmar, men dock inte distriktsguvernören, nya 
chartermedlemmar eller internationella representanter. 
 
Nyckelutmärkelse för fadderskap 
Nyckelutmärkelser utfärdas automatiskt till lionmedlemmar som har stått fadder för nya 
medlemmar i befintliga klubbar. Det finns 17 nivåer av utmärkelser som utfärdas 
grundat på antalet medlemmar som en lionmedlem har varit fadder för.  
 
Fadderklubbar 
Klubbar som är faddrar för nya klubbar kommer att erhålla ett broderat tygmärke till 
klubbstandaret. Ett speciellt broderat tygmärke kommer att skickas till de klubbar som 
är faddrar för nya lionklubbar vid högskolor och universitet. 
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Fadderskapscertifikat 
Lionmedlemmar som står som fadder för nya medlemmar erhåller ett 
fadderskapscertifikat som har undertecknats av den internationella presidenten. Dessa 
certifikat finns i välkomstpaketen för nya medlemmar. Välkomstpaketen kan beställas 
utan kostnad från Club Supplies Sales Department vid det internationella 
huvudkontoret, för att överlämnas vid intagningsceremonin. Innan välkomstpaketet 
överlämnas till den nya medlemmen ska du ta ut fadderskapscertifikatet, fylla i fadderns 
namn, och sedan överlämna det till faddern för den nya medlemmen. 
 
Utmärkelse för att ha tillgodosett medlemmarnas int ressen 
Utöver att välkomna nya medlemmar är det också viktigt att säkerställa att nya och 
nuvarande medlemmar är nöjda. Om klubbmedlemmarna känner sig välkomna, trivs 
och är involverade i hjälpprojekt kommer de sannolikt att stanna kvar i klubben under 
en lång tid. Klubbar som ger sina medlemmar en meningsfull klubbupplevelse, vilket 
visar sig genom att medlemmarna stannar kvar, kan få ett tygmärke för nöjda 
medlemmar.  
 
Klubbar som avslutar verksamhetsåret med en nettomedlemstillväxt kan erhålla 
utmärkelsen på två sätt: 

1.  Nittio procent av klubbens medlemmar per verksamhetsårets början (1 juli) 
finns kvar i klubben vid verksamhetsårets slut (30 juni). Dödsfall och transfer 
medräknas ej. 

2.  Genom att vända minskningstrenden. Klubbar som de senaste två åren har haft 
en nettominskning, men som stoppat den negativa trenden och per den 30 juni 
rapporterar "noll" i nettominskning, belönas också med ett tygmärke till 
klubbstandaret. 

 

 
Rockslagsnål för medlemstillväxt året runt 
Medlemmar som är fadder för tre eller fler medlemmar under ett och samma 
verksamhetsår kommer att erhålla en rockslagsnål för medlemstillväxt året runt. Dessa 
nålar kommer att skickas automatiskt till klubbsekreteraren för överlämnande vid slutet 
av verksamhetsåret till kvalificerade medlemmar. 
 
 
Chevronutmärkelser 
Chevronutmärkelser ger lionmedlemmarna erkänsla för antal medlemsår, med början 
vid 10 år och sedan var femte år upp till 75 år. Det finns två olika slags chevronmärken 
som ser lite olika ut – Charter Monarch Chevron, som bara ges till grundande 
klubbmedlemmar, och Monarch Chevron. 
 
Chevronutmärkelserna för innevarande verksamhetsår skickas per automatik till 
distriktsguvernörerna under det första kvartalet för att sedan delas ut till mottagarna vid 
ett passande evenemang som till exempel distriktsmötet eller annat firande. 
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Tygmärke till klubbstandaret för klubbjubiléum 
Ett speciellt tygmärke till klubbstandaret kan erhållas av klubbar som firar jubiléum som 
erkänsla för mångåriga insatser. Tygmärket åtföljs av ett brev från den internationella 
presidenten. 
 
Nålar för medlemstillväxt i oktober och april 
Lionmedlemmar som står som fadder för en ny medlem i antingen oktober eller april 
erhåller en silvernål för medlemstillväxt. Lionmedlemmar som står som fadder för en 
medlem i oktober och april erhåller både en silvernål och en guldnål för 
medlemstillväxt. 
 
Tygmärke till klubbstandaret för medlemstillväxt 
Med början under verksamhetsåret 2013-13 kommer klubbar som tar upp nya 
medlemmar under både oktober och april att erhålla ett tygmärke till klubbstandaret, 
samt ett märke för verksamhetsåret. Därefter, om klubben erhåller utmärkelsen på nytt, 
kommer ett märke för det verksamhetsåret att skickas ut, vilket kan placeras under 
tygmärket på klubbstandaret. 
 
 

Utmärkelser till distrikt 
 

Distriktsguvernörens extensionutmärkelse 
Distriktsguvernörer som chartrar en eller fler klubbar i sitt respektive distrikt erhåller en 
prestigefylld nål, vilken visar det antal klubbar som har chartrats under året. 
 
Distriktsguvernörens extensionutmärkelse skickas till närmast föregående 
distriktsguvernör efter den 1 juni verksamhetsåret efter året som distriktsguvernör. Ut-
märkelsen kommer att utvisa det antal klubbar som har bildats under året och vilka har 
fullgjort sina skyldigheter per den 31 maj nästa verksamhetsår. 
 

Distriktets extensionutmärkelse för familjemedlemsk ap 
En speciell rockslagsnål utdelas till distriktsguvernörer som uppfyller följande kriterier 
under verksamhetsåret: 

• Nål med en kristall utdelas till distrikt som har tillfört 30 nya familjemedlemmar 
eller en ny familjeklubb där minst 40 % av medlemmarna är familjemedlemmar. 

• Nål med två kristaller tilldelas distrikt som har både tillfört 30 nya 
familjemedlemmar och en ny familjeklubb där minst 40 % av medlemmarna är 
familjemedlemmar. 

 
Ökat antal kvinnliga medlemmar – Förenade i service  
Denna utmärkelse utdelas till distriktsguvernörer i de distrikt som under 
verksamhetsåret uppvisar en positiv nettoökning med 25 eller fler kvinnor. 

Den internationella presidentens utmärkelser 
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Ambassador of Goodwill 
Den internationella presidenten kan varje år hedra upp till 35 personer med denna 
hedersbetygelse. En lionmedlem kan endast erhålla den en gång. 
 
Medalj till statsöverhuvuden 
Denna medalj överlämnas till statschefer och regeringschefer, som erkänsla för deras 
stöd för organisationen. 
 
Erkänsla till internationella direktorer 
Avgående internationella direktörer erhåller som erkänsla för deras insatser för 
organisationen denna utmärkelse när de slutfört sin mandattid.  
 
Internationell ledarskapsutmärkelse 
Lion- och leomedlemmar som har gjort framstående ledarinsatser under den 
internationella presidentens år kan kvalificera sig för denna utmärkelse. 
 
Internationell förtjänstmedalj 
Denna utmärkelse överlämnas efter presidentens gottfinnande till kommunala 
tjänstemän, till exempel borgmästare. 
 
Den internationella presidentens tackcertifikat 
Presidenten kan efter godtycke överlämna detta certifikat till lion- och leomedlemmar  
som har gjort framstående insatser för organisationen. 
 
Den internationella presidentens Medal of Distincti on 
Denna utmärkelse överlämnas till statsministrar, guvernörer eller andra personer i 
liknande ställning efter presidentens gottfinnande. 
 
Medal of Honor 
Denna utmärkelse kan utdelas postumt till lionmedlemmar och icke lionmedlemmar 
efter presidentens gottfinnande, för speciellt framstående humanitära insatser. 
 
Presidentens utmärkelse 
Den internationella presidenten kan under sitt presidentår överlämna upp till 775 
utmärkelser. 
 
The International Order of the Lion 
Icke lionmedlemmar som gjort framstående insatser inom humanitär verksamhet eller 
inom vetenskapsområdet eller religionsområdet kan kvalificera sig för denna 
utmärkelse. Den överlämnas efter presidentens gottfinnande. 
 
 

LCIF-utmärkelser 
 
100 %-ig klubbuppslutning, uppskattningscertifikat 
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Visar erkänsla för distrikt där samtliga klubbar har gjort en donation till LCIF. 
 
100 %-ig medlemsuppslutning i ett distrikt, certifi kat 
Certifikat som visar erkänsla för distrikt där samtliga medlemmar (grundat på 
medlemsantalet som LCI har inregistrerat vid årets slut) har donerat minst USD 20 till 
LCIF. 
 
Topp fem-certifikat (konstitutionellt område) 
De fem distrikt i varje konstitutionellt område som donerar mest till LCIF under ett 
verksamhetsår erhåller ett certifikat. Distriktens LCIF-koordinator erhåller också ett 
certifikat. De fem distrikt som donerat mest per medlemsgenomsnitt i varje 
konstitutionellt område, samt LCIF distriktskoordinatorerna i de fem distrikten, erhåller 
också ett certifikat. 
 
Topp fem-certifikat (multipeldistrikt) 
De fem distrikt i varje multipeldistrikt som donerar mest till LCIF under ett 
verksamhetsår erhåller ett certifikat. Distriktets LCIF-koordinator erhåller också ett 
certifikat. De fem distrikt som har donerat mest per medlemsgenomsnitt i varje 
multipeldistrikt, samt de fem distriktens LCIF-koordinatorer, erhåller också ett 
certifikat. 

 
Topp MD-certifikat 
Multipeldistriktets koordinator i det multipeldistrikt som donerat mest per 
medlemsgenomsnitt i varje konstitutionellt område erhåller ett certifikat. 
 
Topp tio-certifikat 
Ger erkänsla till de tio distrikt i världen som donerat mest till LCIF. 
 
Topp fem-klubbcertifikat   
De fem klubbar i varje konstitutionellt område som donerar mest till LCIF under ett 
verksamhetsår erhåller ett certifikat. 
 
Händer som hjälper  
Ger erkänsla till de lionmedlemmar som informerar om och stödjer LCIF på klubbnivå, 
regionnivå, distriktsnivå eller multipeldistriktsnivå. Det finns ingen begränsning för hur 
många utmärkelser som kan utdelas varje år och medlemmarna kan erhålla 
utmärkelsen mer än en gång. Utmärkelserna beviljas av LCIF-ordförande. Mottagaren 
erhåller en rockslagsnål. 
 
 
Ordförandens  medalj  
Ger erkänsla till distriktsguvernörer, guvernörsrådsordförande, LCIF- 
distriktskoordinatorer och LCIF- multipeldistriktskoordinatorer som når sina årliga 
insamlingsmål. Målen baseras på lägsta donationsnivån och årliga procentökningar 
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under det förgående verksamhetsåret. 
 
Mänsklighetens vänner 
Uppmärksammar endast ett fåtal lionmedlemmar, ej fler än 50 varje år, vilka har givit 
utomordentligt och mångårigt stöd till LCIF. Utmärkelsen kan tilldelas de 
lionmedlemmar som har genererat betydande finansiellt stöd till stiftelsen eller har 
hjälpt till att öka stiftelsens status och identitet. LCIF-ordföranden godkänner dem som 
nominerats och mottagarna erhåller en guldmedalj. En individ kan endast erhålla 
utmärkelsen en gång. 
 
 
Tjugo nya Melvin Jones Fellows  
Ett certifikat kan komma att överlämnas till en klubbpresident som har gjort 20 eller fler 
individer till Melvin Jones Fellows under sin ämbetsperiod eller bidragit till att 20 eller 
fler individer har lovat att bli en Melvin Jones Fellow. 
 
Överträffar distriktets finansiella mål 
En nål kan komma att överlämnas till den distriktsguvernör som överträffar sina 
finansiella mål, målen avgörs av det medlemsgenomsnitt som krävs i det 
konstitutionella området under det aktuella verksamhetsåret.  
 
Ökat totala donationer 
Ett certifikat kan komma att överlämnas till distriktsguvernören i de distrikt som ökar de 
totala donationerna jämfört med föregående år. 
 
Ökat klubbdeltagande 
Ett certifikat kan komma att överlämnas till distriktsguvernören i de distrikt som har ökat 
klubbdeltagandet jämfört med föregående verksamhetsår. 
  
 

LCIF-erkänsla 
 
Klubbplakett 
Visar erkänsla för lionklubbar som donerar minst USD 1 000 (ej öronmärkt donation) till 
stiftelsen. 
 
Stödjande medlemskap 
Visar erkänsla för personer som donerar USD 20, USD 50 eller USD 100 till LCIF eller i 
vars namn en sådan donation gjorts. Klubbar där samtliga medlemmar är stödjande 
medlemmar får ett tygmärke och årsmärke till sitt klubbstandar. 
 
100 % Stödjande medlemskap 
Ett tygmärke delas ut till klubbar där varje medlem har donerat minst USD 20 till LCIF 
under ett verksamhetsår. 
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Företagsplakett 
Visar erkänsla för företag som donerar minst USD 1 000 till stiftelsen. 
 
Hedersrullan 
Visar erkänsla för personer som donerar USD 100 till LCIF eller i vars namn en sådan 
donation har gjorts. 
 
LCIF:s testamentsprogram 
Utmärkelse till personer som kommer ihåg LCIF i sitt testamente. 
 
 
Melvin Jones Fellowship 
Visar erkänsla för personer som donerar USD 1 000 till LCIF eller i vars namn en 
sådan donation gjorts. Melvin Jones Fellows får en rockslagsnål och en personlig 
plakett. Klubbar kan erhålla tygmärken och Chevron-märken som visar nivån av 
klubbmedlemmarnas deltagande Melvin Jones Fellowship. Deras namn presenteras på 
en monitor vid det internationella huvudkontoret, de får även en särskild nål för varje 
uppnådd nivå.  Donationer som kvalificerar till Melvin Jones Fellowship kan göras i 
följande kategorier: mässling, områden där behovet är som störst, katastrofhjälp, 
humanitära behov, synvård och ungdomar. 
 
Progressiva Melvin Jones Fellowship 
De som redan utnämnts till MJF har via Progressiva Melvin Jones Fellowship (PMJF ) 
möjligheten att avancera i Fellowship-programmet. Utöver den inledande donationen 
kommer donatorn vid varje efterföljande donation på USD 1000 nå en ny nivå av 
erkänsla och erhålla en nål i enlighet med nivån av deras donation. PMJF-programmet 
har 100 nivåer som representerar gåvor mellan USD 2000- USD 100 000. På samma 
sätt som MJF:s kan donatorer hedra andra individer med PMJF donationer. 
 
100 % Melvin Jones Fellowship-klubb 
En Melvin Jones-flagga på cirka 90 x 150 cm delas ut till en klubb när 100 % av 
medlemmarna har blivit Melvin Jones Fellows. Ytterligare flaggor kommer att delas ut 
till klubbar där alla medlemmar blir en Progressive Melvin Jones Fellow. 
Klubbpresidenten kommer också att erhålla en särskild nål som är utformad för detta 
syfte. 
 
 
Minnesdonation 
När en donation görs till LCIF till minne av en bortgången person kommer dennes familj 
att få ett kort som upplyser om att en donation har gjorts till minne av den bortgångne. 
Om donationen är på USD 25 eller mer kommer även donatorn att erhålla ett speciellt 
kort. 
 
Speciella evenemang 
Om en klubb eller person gör en donation till LCIF i samband med ett speciellt 
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evenemang, till exempel klubbpresidentens födelsedag eller när en släkting fyller jämna 
år, kommer ett hyllningskort att sändas till personen som hedras. 
 
Särskild erkänsla 
En plakett kan komma att delas ut till en klubb som donerar ett ej öronmärkt belopp om 
USD 1000 eller mer i en enskild donation under ett verksamhetsår, förutsatt att klubben 
inte har erhållit någon annan erkänsla från LCIF. 
 
 

PR-utmärkelser 
 
För mer information om utmärkelserna nedan hänvisar vi till avdelningen om PR i 
denna handbok. Du kan också kontakta Public Relations & Communications Division 
vid det internationella huvudkontoret. 
 
 
Internationell bulletintävling 
Klubbar och distrikt kan sända in två exemplar av sin bästa bulletin till denna tävling. 
Ett första pris och ett hedersomnämnande utfärdas i respektive kategorier. 
 
 
Internationell webbplatstävling 
Webbsidor framtagna av lionklubbar, liondistrikt och lionmultipeldistrikt kan delta i 
denna tävling. Ett första pris och två hedersomnämnanden kommer att utfärdas i 
respektive kategorier. 
 
Lions internationella uppsatstävling 
Ungdomar som har nedsatt syn mellan 11-13 år år kan delta i denna tävling. Ett första 
pris och ett antal hedersomnämnanden utdelas. 
 
 
Lions internationella affischtävling för fred 
Ungdomar mellan elva och tretton år kan delta i denna tävling. Ett första pris och ett 
antal hedersomnämnanden utdelas. 
 
E-klubbhus – tygmärke 
Ett tygmärke kommer att tilldelas de klubbar som deltar i e-klubbhusprogrammet. 
 


