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Förord 
 
Framgångarna för Lions Clubs International är till stor del beroende på effektiviteten bland 
våra ledare på alla nivåer i organisationen. Varje ledarpost, från klubbpresident till 
internationell president, har ett specifikt ansvar som måste uppfyllas. Emellertid är det 
förmågan att arbeta effektivt och samarbeta med andra medlemmar som garanterar att vi 
tillsammans kan nå organisationens mål.  
 
På distriktsnivå vilar ansvaret att kombinera ledarskap och lagarbete på distriktsguvernörens 
team. Distriktsguvernören, den första vice distriktsguvernören och den andra vice 
distriktsguvernören måste inte endast dela på uppgifter och ansvar att leda distriktet, utan 
måste även kommunicera effektivt och samarbeta i ett antal projekt, frågor och beslut. Distrikt 
där detta har gjorts genomgående har kunnat se starkare klubbar, ökad inverkan i samhället 
och en uthållig fokusering på ledarskap som leder till ökad förståelse och engagemang för 
hjälpinsatser.  
 
Handbok för distriktsguvernörens team är avsedd för alla medlemmar i distriktsguvernörens 
team, att använda som en omfattande vägledning gällande ledarskap i distriktet. Denna 
handbok innehåller information om det internationella huvudkontoret, specifika uppgifter för 
distriktets ledare samt program, resurser, riktlinjer och kontakter som distriktsguvernörens 
team kommer att arbeta med under verksamhetsåret. Använd denna handbok ofta under året 
allteftersom frågor, utmaningar och möjligheter uppstår.  
 
Under det att du förbereder dig inför din roll som ledare i distriktet, planerar och genomför 
verksamheten i distriktet samt stödjer klubbar och medlemmar under året kommer du finna 
att denna handbok är till stor hjälp.  
 
"Ledare är mycket bättre förebilder när de lär sig än när de lär ut."  
Rosabeth Moss Kantor 
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Kapitel 1  
 

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM 
 
I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och 
frivilliginsatser.  Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande 
kan han/hon dela med sig av sina uppgifter till den första och den andra vice 
distriktsguvernören. Detta kommer att uppmuntra till samarbete, leda till bättre kontinuitet 
i distriktets administration samt förbereda den första och andra vice distriktsguvernören 
för rollen som distriktsguvernör.  
 
Distriktsguvernörens team består av distriktsguvernören samt första och andra vice 
distriktsguvernör, vilka samarbetar för att tillhandahålla effektivt ledarskap i distriktet. 
Distriktsguvernören är teamets ledare och utöver att övervaka distriktets all verksamhet 
är han/hon även ansvarig för att utveckla teamets strategier, stödja och motivera de vice 
distriktsguvernörerna samt följa upp teamets alla insatser.   
 
Denna samlade laginsats förbättrar inte endast distriktets administration, utan den 
hjälper även de vice distriktsguvernörerna att under en tvåårsperiod förbereda sig inför 
samt med självförtroende och effektivitet ta sig an posten som distriktsguvernör. Den 
andra vice distriktsguvernören har möjlighet att lära sig hur distriktet drivs, vara 
kontaktperson gentemot distriktets GLT, bli mer bekant med LCI:s program och att 
bedöma behov i distriktets klubbar. Därefter som första vice distriktsguvernör ikläder 
han/hon sig ett större ansvar för ökat antal klubbar och medlemmar, är kontaktperson 
gentemot distriktets GMT, tar sig an speciella uppgifter och representerar 
distriktsguvernören vid möten och evenemang, alltefter behov.  
 
Distriktsguvernören är distriktets viktigaste ledare och har mycket att göra. Att på ett 
effektivt sätt delegera uppgifter till första vice distriktsguvernör och till andra vice 
distriktsguvernör kan förbättra distriktet och dess verksamhet och samtidigt förbereda de 
vice distriktsguvernörerna på framtida roller som ledare. 
 
Distriktsguvernörens team representerar organisationen i distriktet och står under 
överinseende av den internationella styrelsen.  Som i alla effektiva team har varje 
medlem i distriktets ledarskapsteam tilldelats specifikt ansvar och specifika uppgifter, 
vilka de ansvarar för.  En översikt över dessa poster finns på följande sidor.  Mer 
detaljerad information finns i den internationella styrelsens policymanual, vilken du finner 
på LCI:s webbplats. 
 
 

Distriktsguvernör 
 
Distriktsguvernören är distriktets högsta administrativa chef i distriktet och leder distrikts-
guvernörens team. Enligt stadgarna och arbetsordningen för distrikt är det 
distriktsguvernörens uppgift att: 
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• Övervaka det globala medlemsteamet på distriktsnivå samt främja medlemstillväxt 

och nyklubbildning. 
• Övervaka det globala ledarskapsteamet på distriktsnivå samt främja ledarutveckling i 

klubbarna och i distriktet. 
• Främja Lions Clubs International Foundation och organisationens alla 

serviceaktiviteter. 
• Vara ordförande vid distriktsrådsmöten, distriktsmöten och andra möten i distriktet. 

Vid de tillfällen han/hon inte kan vara ordförande skall ordförande vid sådana möten 
vara första eller andra vice distriktsguvernör, men om även han/hon inte är 
närvarande skall en distriktstjänsteman utses till ordförande av de medlemmar som 
deltar i mötet. 

• Främja harmoni bland distriktets klubbar. 
• Utöva ledning och befogenhet över distriktets tjänstemän och kommittéer i enlighet 

med distriktets stadgar och arbetsordning 
• Säkerställa att varje lionklubb i distriktet besöks av distriktsguvernören eller annan 

distriktstjänsteman minst en gång per år, för att främja framgångsrik verksamhet i 
klubben, samt att besökande tjänsteman sänder in en besöksrapport för varje besök 
till det internationella huvudkontoret. 

• Till multipeldistriktet skicka in en aktuell och specificerad rapport avseende distriktets 
intäkter och kostnader avseende hans/hennes distriktsmöte eller årligt möte i 
distriktet. 

• Så snart som möjligt efter ämbetsperiodens slut överlämna distriktets medel, 
bokföring och andra finansiella handlingar till sin efterträdare på denna post. 

• Rapportera alla kända brott mot användande av organisationens namn och emblem 
till Lions Clubs International.  

• Utföra andra uppgifter som föreskrivs av den internationella styrelsen, i handbok för 
distriktsguvernörens team samt i andra direktiv. 

 
 

Första vice distriktsguvernör 
 
Enkeldistrikt och distrikt skall välja en första vice distriktsguvernör i enlighet med 
internationella stadgar och arbetsordning, distriktets stadgar och arbetsordning och 
antagna valprocedurer. Andra vice distriktsguvernör efterträder inte automatiskt första 
vice distriktsguvernör, men han/hon är den enda kandidaten. 
 
Första vice distriktsguvernör hjälper distriktsguvernören med medlemsutveckling, 
nyklubbildning och marknadsföring av distriktets evenemang. Specifikt ansvar för denna 
tjänsteman är att: 
 
• Främja organisationens syften. 
• Utföra de administrativa uppgifter som tilldelas av distriktsguvernören.  
• Utföra andra uppgifter och åtgärder på uppdrag av den internationella styrelsen.  
• Delta i distriktsrådsmöten, leda möten i de fall distriktsguvernören är frånvarande 

samt delta i guvernörsrådsmöten när så är lämpligt.  
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• Hjälpa distriktsguvernören att granska styrka och svaghet bland klubbarna i distriktet, 

identifiera svaga klubbar och potentiellt svaga klubbar samt lägga fram planer för att 
stärka dem.   

• Genomföra klubbesök som distriktsguvernörens representant på uppdrag av distrikts-
guvernören.  

• Vara kontaktperson i distriktsguvernörens team gentemot distriktets GMT, på ett aktivt 
sätt arbeta i distriktsguvernörens team tillsammans med distriktsguvernören, andra 
vice distriktsguvernör och medlemmarna i GMT för att planera och genomföra 
distriktsomfattande planer avseende medlemstillväxt.   

• Samarbeta med distriktsguvernören, andra vice distriktsguvernören och det globala 
ledarskapsteamet att sammanställa och genomföra distriktsomfattande planer 
avseende ledarutveckling.    

• Samarbeta med distriktets distriktsmöteskommitté och hjälpa kommittén att planera 
och genomföra det årliga distriktsmötet samt hjälpa distriktsguvernören att planera 
och främja andra evenemang i distriktet.   

• Att på begäran av distriktsguvernören övervaka andra distriktskommittéer. 
• Delta i planeringen av nästa verksamhetsår, till exempel sammanställa distriktets 

budget.  
• Bekanta sig med distriktsguvernörens uppgifter, så att i den händelse det uppkommer 

en vakans på posten distriktsguvernör, han/hon är bättre förberedd att ta sig an 
uppgifter och ansvar på sagda post som tillförordnad distriktsguvernör till dess att 
vakansen har fyllts i enlighet med dessa stadgar och arbetsordning och de 
procedurer som har antagits av den internationella styrelsen. 

 
Trots att första vice distriktsguvernör måste väljas är kvalifikationerna till posten som 
första vice distriktsguvernör mycket lika dem för distriktsguvernören, detta eftersom 
första vice distriktsguvernör är den mest sannolika efterträdaren till distriktsguvernören. 
 
Första vice distriktsguvernör erhåller ingen reseersättning eller traktamente från 
organisationen. Om den första vice distriktsguvernören utför uppgifter på vägnar av och 
efter begäran från distriktsguvernören kan han/hon yrka ersättning. Ersättning utbetalas i 
enlighet med gällande revisionsstadgar. Multipeldistriktet och/eller distriktet kan utbetala 
ytterligare ersättning. 
 
I de fall vakans uppstår på posten som distriktsguvernör övertar första vice 
distriktsguvernör uppgifter och ansvar med samma befogenhet som en distriktsguvernör 
fram till dess att vakansen har tillsatts av den internationella styrelsen för den 
återstående delen av ämbetsperioden. I de fall vakans uppstår på posten som första eller 
andra vice distriktsguvernör skall vakansen tillsättas i enlighet med distriktets (enkel-, 
del- och multipel-) stadgar och arbetsordning. Kvalifikationer för den vakanta posten 
beskrivs i Normalstadgar och arbetsordning för distrikt. 
 
Tack vare att den första vice distriktsguvernören aktivt deltar i distriktets verksamhet har 
han/hon en större förståelse för distriktsguvernörens roll och ansvar. Om den första vice 
distriktsguvernören väljs till distriktsguvernör sker en smidig övergång från en 
ledningsgrupp till en annan och det finns en bättre kontinuitet avseende distriktets syfte 
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och mål. En distriktsguvernör med kunskaper och självförtroende har bättre förmåga att 
bidra till framgångarna för det internationella programmet och organisationens mål. 

Andra vice distriktsguvernör 
 
Enkeldistrikt och distrikt skall välja en andra vice distriktsguvernör i enlighet med 
internationella stadgar och arbetsordning, distriktets stadgar och arbetsordning och 
antagna valprocedurer.  
 
Andra vice distriktsguvernör hjälper distriktsguvernören med medlemsretention och att 
öka kunskaperna bland distriktets medlemmar om organisationens olika program. 
Specifikt ansvar för denna tjänsteman är att: 
 
• Främja organisationens syften. 
• Utföra de administrativa uppgifter som tilldelas av distriktsguvernören. 
• Utföra andra uppgifter och åtgärder på uppdrag av den internationella styrelsen. 
• Delta i distriktsrådsmöten, leda möten i de fall första vice distriktsguvernören är 

frånvarande samt delta i guvernörsrådsmöten när så är lämpligt.  
• Bekanta sig med status bland klubbarna i distriktet, granska månatliga finansiella 

rapporter samt hjälpa distriktsguvernören och den första vice distriktsguvernören att 
identifiera och stärka befintliga och potentiellt svaga klubbar. 

• Genomföra klubbesök som distriktsguvernörens representant på uppdrag av distrikts-
guvernören.  

• Hjälpa distriktsguvernören och den första vice distriktsguvernören i planering och 
genomförande av distriktsmötet.  

• Vara kontaktperson i distriktsguvernörens team gentemot distriktets GLT, på ett aktivt 
sätt arbeta i distriktsguvernörens team tillsammans med distriktsguvernören, första 
vice distriktsguvernör och medlemmarna i GLT för att planera och genomföra 
distriktsomfattande planer avseende ledarutveckling.  

• Samarbeta med distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och det globala 
medlemsteamet att sammanställa och genomföra distriktsomfattande planer 
avseende medlemstillväxt. 

• Samarbeta med distriktets LCIF-koordinator och hjälpa koordinatorn att uppnå årets 
mål genom regelbunden distribution av LCIF:s information och material, för att 
därmed öka förståelsen för och stödet av LCIF.  

• Samarbeta med distriktets IT-kommitté och hjälpa kommittén att främja användande 
av organisationens webbplats och internet bland klubbar och medlemmar för att 
inhämta information, skicka rapporter, köpa klubbrekvisita etc.  

• Att på begäran av distriktsguvernören övervaka andra distriktskommittéer.  
• Hjälpa distriktsguvernören, den första vice distriktsguvernören och distriktsrådet med 

planeringen av nästa verksamhetsår, till exempel sammanställa distriktets budget. 
• Bekanta sig med distriktsguvernörens uppgifter, så att i den händelse det uppkommer 

en vakans på posten distriktsguvernör och första vice distriktsguvernör, han/hon är 
bättre förberedd att ta sig an uppgifter och ansvar på sagda poster som tillförordnad 
distriktsguvernör eller tillförordnad vice distriktsguvernör till dess att vakanserna har 
fyllts i enlighet med dessa stadgar och arbetsordning och de procedurer som har 
antagits av den internationella styrelsen. 
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Andra vice distriktsguvernör erhåller ingen reseersättning eller traktamente från 
organisationen. Om den andra vice distriktsguvernören utför uppgifter på vägnar av och 
efter begäran från distriktsguvernören kan han/hon yrka ersättning. Ersättning utbetalas i 
enlighet med gällande revisionsstadgar. Multipeldistriktet och/eller distriktet kan utbetala 
ytterligare ersättning. 
 
I de fall vakans uppstår på posten som distriktsguvernör och första vice distriktsguvernör 
övertar andra vice distriktsguvernör uppgifter och ansvar med samma befogenhet fram till 
dess att vakansen har tillsatts av den internationella styrelsen för den återstående delen 
av ämbetsperioden. I de fall vakans uppstår på posten som första vice distriktsguvernör 
skall andra vice distriktsguvernör agera som första vice distriktsguvernör fram till dess att 
vakansen har tillsatts i enlighet med distriktets (enkel-, del- och multipel-) stadgar och 
arbetsordning.   
 
Tack vare att den andra vice distriktsguvernören aktivt deltar i distriktets verksamhet som 
en del i distriktsguvernörens team har han/hon en större förståelse för 
distriktsguvernörens och den första vice distriktsguvernörens roll och ansvar, vilket 
kommer att bidra till en smidig övergång till nästa års ledare. 
 
 

Ett effektivt distriktsguvernörens team 
 
Som distriktsguvernör ansvarar du för att distriktet drivs och administreras på ett effektivt 
sätt samt för distriktets tillväxt och framgångar. Ett framgångsrikt team är mer än bara en 
grupp personer. För att nå bästa möjliga framgångar i distriktsguvernörens team, och i 
alla andra team du kommer att leda under ditt år som distriktsguvernör, bör du vara 
medveten om kännetecken för högpresterande team: 
 
• Att dela vision, mål och inriktning  

Alla medlemmar i teamet måste vara engagerade i teamets vision. Teamets 
medlemmar vet exakt vad visionen är, för teamets ledare ser till att de är fokuserade 
och informerar fortlöpande om visionen. Teamets ledare hjälper varje individuell 
teammedlem att tillgodose sina behov samtidigt som han/hon stödjer teamets 
övergripande vision. Teamets ledare ser till att alla medlemmar i teamet har tydligt 
definierade mål och varje medlem är motiverad att göra sitt bästa för att nå dessa 
mål. Teamets medlemmar förstår hur deras respektive post stödjer insatserna för att 
nå de definierade målen och om möjligt kan de sätta upp individuella mål och lägga 
fram handlingsplaner som specificerar hur de kommer att bidra till teamets 
framgångar. 
 

• Engagemang för både individuell roll och teamets ro ll  
Teamets medlemmar har klara förväntningar, men de förstår också hur respektive roll 
är sammanlänkad med hela teamets roll. De förstår att de är beroende av varandras 
insatser. Teamets ledare säkerställer att ansvar och uppgifter för respektive post 
uppfylls och stödjer samtidigt medlemmarna under det att de utvecklar processer och 
arbetssätt som gör det möjligt för dem att fungera som ett team. 
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• Kommunikation i flera riktningar  

Teamets medlemmar löser problem, kommunicerar med varandra och uppdaterar 
teamets ledare om utmaningar och möjligheter. Framgångsrikt samarbete är endast 
möjligt om regelbunden och öppen kommunikation används. Teamets ledare 
fokuserar på att utveckla enhetlig kommunikation i flera riktningar. 
 

• Delad befogenhet  
Effektiva teamledare gör det möjligt för teamets medlemmar att använda delad 
befogenhet för att nå fram till ett gemensamt resultat i teamet. Teamets medlemmar 
vet hur och när de måste få förslag godkända och de har befogenhet att fatta egna 
beslut på lämpligt sätt. 
 

• Uppskatta mångfald  
Effektiva teamledare uppmuntrar teamets medlemmar att inse sin respektive unika 
styrka, talang och svaghet. Effektiva teamledare visar uppskattning för individuella 
stilar och personlig erfarenhet. Teamets ledare väljer med omsorg teammedlemmar 
som tillför kompletterande färdigheter, unik erfarenhet och olika perspektiv. 
 

• Ömsesidigt stöd och förtroende  
Ett högpresterande team visar ömsesidigt stöd och förtroende. Teamets medlemmar 
uppmuntras till att ta risker samt dela med sig av idéer och förslag på ett öppet sätt 
och konstruktiv kritik ges ofta. Tillsammans tar de sig an utmaning, klarar av hinder 
och drar nytta av möjligheter. Medlemmarna i teamet har förtjänat varandras 
förtroende. 

 
Att bygga upp ett högpresterande team är inte en enkel uppgift. Emellertid är 
distriktsguvernörens team, ledarna i distriktet, fortlöpande fokuserade på att utveckla 
dessa kännetecken och det kommer göra det möjligt för teamet att göra sitt allra bästa 
och göra distriktets vision till verklighet. 



II-1 

Kapitel 2    
 
DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET 
 
 
Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All 
personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna hjälp 
och råd när så behövs. 
 
Kommunikation till och från det internationella huvudkontoret sker i allmänhet via e-
post. Vi ber dig att läsa igenom och i förekommande fall vidta åtgärder med anledning 
av sådan korrespondens. Gå noga igenom korrespondens som kommer att påverka 
medlemmarna i distriktsguvernörens team, distriktsrådet eller distriktets klubbar och 
dela med dig av informationen med dem. 
 
Organisationens webbplats www.lionsclubs.org innehåller information om 
organisationens program och publikationer samt matriklar över tjänstemän och klubbar. 
Bekanta dig med informationen på webbplatsen. Uppmuntra även klubbarna i distriktet 
att använda organisationens webbplats, bland annat för att finna aktuell information. 
Kapitlet Informationsteknologi i denna handbok innehåller information om hur 
webbplatsen kan hjälpa distriktet och klubbarna. 
 
Slutligen, kom ihåg att personalen vid det internationella huvudkontoret är redo att 
hjälpa distriktsguvernörens team, för att göra organisationen till den effektivaste och 
mest engagerade serviceklubborganisationen i världen. 
 
 
Besök vid det internationella huvudkontoret 
 
Det internationella huvudkontoret är öppet måndag till fredag klockan 08.00 - 16.30. 
Alla medlemmar är välkomna att besöka kontoret. Kontoret är stängt följande 
helgdagar: 
 
Memorial Day (maj) 
Independence Day (4 juli) 
Labor Day (september) 
Thanksgiving Day (november) 
Fredagen efter Thanksgiving  
Fyra (4) jul- och nyårsdagar som kommer att bestämmas av den verkställande administratören. 
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Administrativa tjänstemän vid det internationella 
huvudkontoret 
 
Verkställande administratör  
Lions Clubs Internationals verkställande administratör leder det internationella huvud-
kontorets och Lions Clubs International Foundations verksamhet. Hans/hennes främsta 
ansvar är att, genom organisationens personal, följa policy och arbetssätt som upp-
rätthåller organisationens och stiftelsens vision och syften. 
 
Den verkställande administratören: 
 

• Leder arbetet i huvudkontorets samtliga arbetslag samt personales arbete. 
• Samarbetar med den internationella presidenten, den verkställande kommittén 

och den internationella styrelsen för att försäkra sig om att organisationens 
globala aktiviteter och utveckling överensstämmer med Lions filosofi och policy. 

 
Sekreterare  
Sekreteraren genomför och följer upp de bestämmelser organisationen måste följa 
samt sammanställer och distribuerar officiella protokoll från möten i den internationella 
styrelsen och i den verkställande kommittén.  
 
Kassör  
I kassörens uppgifter ingår bland annat att skydda, förvalta och placera 
organisationens medel och andra tillgångar i enlighet med den internationella 
styrelsens policy. Kassören är också ansvarig för budgetberedning samt revision av 
utgiftsräkningar som skickats in av internationella tjänstemän och direktorer. 
 
Chef för global utveckling 
Lions Clubs Internationals chef för global utveckling leder integrationen av arbetslaget 
för global utveckling vilken består av organisationens avdelningar för medlemskap, PR 
och kommunikation, serviceaktiviteter, global strategi och globala partnerskap och 
myndighetsrelationer.  Det främsta ansvaret för chefen för global utveckling är att 
samarbeta med organisationens personal i arbetet med att utveckla och implementera 
organisationens pågående strategier, program och initiativ. 
 
LCIF:s verkställande administratör 
Den verkställande administratören för Lions Clubs International Foundation ansvarar 
för stiftelsens administration, vilken är en separat välgörenhetsenhet som är 
skattebefriad. LCIF:s verkställande administratör arbetar tillsammans med LCIF:s 
ordförande och LCIF:s förstoenderåd för att realisera stiftelsens syfte att stödja 
lionklubbarnas humanistära insatser, både lokalt och globalt. 
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ARBETSLAG VID DET INTERNATIONELLA 
HUVUDKONTORET 

 
DISTRICT & CLUB SERVICE AND LEADERSHIP 

DEVELOPMENT GROUP 
 
District and Club Administration  
E-post: districtadministration@lionsclubs.org 
 
Hanterar administration av distrikt och klubbar över hela världen. Tillhandahåller 
språkservice på organisationens officiella språk. Utfärdar excellensutmärkelse till 
distriktsguvernörens team, klubbens excellensutmärkelse och stödjer klubbutveckling 
genom att tillhandahålla Guiding Lion-programmet samt utmärkelser för 
återuppbyggnad av klubbar. Eurafrican Department är en viktig resurs för 
medlemmarna i distriktsguvernörens team, se sidan II-6. 
 
Leadership Development 
E-post: leadership@lionsclubs.org 
 
Utformar, utvecklar, genomför och utvärderar ledarskapsprogram, seminarier och 
konferenser på internationell nivå, multipeldistriktsnivå, distriktsnivå och klubbnivå. 
Tillhandahåller möjligheter till träning på webbplatsen (Ledarskapsresurscentret 
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/index.php samt 
kursplaner och resurser som används lokalt.) Stödjer och samarbetar med det globala 
ledarskapsteamet (GLT) för att identifiera och uppfylla Lions behov av träning och 
utveckling i hela världen. 
 

GLOBAL DEVELOPMENT GROUP 
E-post: globaldevelopment@lionsclubs.org 

 
Marketing 
E-post:  marketing@lionsclubs.org  
 
Leder, utvecklar och genomför marknadsföringsstrategier för att stödja viktiga program 
inom organisationen, som till exempel nya initiativ för klubbar, medlemmar och 
hjälpinsatser. Avdelningen marknadsför även program för erkänsla och andra viktiga 
program som tillhandahålls av Lions medlemmar. 
 
Membership Development 
E-post:  membershipdev@lionsclubs.org  
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Leder och initierar medlemmarnas och medlemkommittéernas insatser för att fastställa 
en standard för medlemskap. Hanterar program för att rekrytera nya medlemmar till 
organisationen och stödjer det globala medlemsteamet (GMT).   
 
Public Affairs 
E-post:  pr@lionsclubs.org     
 
Leder PR-aktiviteter och hanterar kontakten med allmänheten och media. Leder och 
tillhandahåller kreativa förslag gällande audiovisuell produktion och 
uppmärksammande evenemang och program. 
 
Communications 
E-post:  communications@lionsclubs.org   
 
Hanterar all intern och extern kommunikation, annonsering, varumärkeshantering och 
organisationens budskap till exempel via internet och LION Magazine. 
 
 
Service Activities  
E-post: programs@lionsclubs.org  
 
Stödjer lion- och leomedlemmar i arbetet med att genomföra betydelsefulla projekt och 
aktiviteter för till exempel barn, ungdomar, hälsa, miljö och för att främja internationella 
relationer. Service Activities stödjer även speciella initiativ så som hjälputmaningen och 
läsprogrammet. Divisionen samlar in information om medlemmarnas aktiviteter genom 
serviceaktivitetsrapporter. Rapporterna gör det möjligt för organisationen att visa hur 
Lions lokala aktiviteter bidrar till de globala prioriteringarna. 
 
 
Global strategy 
E-post: globalstrategy@lionsclubs.org  

 
Ansvarar för den strategiska planeringen, samråder om speciella medlemsinitiativ, 
planeringen av 100-årsjubileet och andra specialprojekt. 

  
Global Partnerships  
E-post:  governmentrelations@lionsclubs.org   
 
Ansvarar för att kartlägga och utveckla partnerskap (privat/offentligt) för att öka Lions 
synlighet och resurser och förbättra organisationens program och initiativ.  
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TREASURY, FINANCIAL & BUSINESS OPERATIONS GROUP 

 
Finance  
E-post: finance@lionsclubs.org 
 
Hanterar organisationens resurser, både människor och pengar. Ansvarar för organisa-
tionens finansiella policy och verksamhet, till exempel bankonton, överföring av medel, 
bokföringsfunktioner och investeringar. Tillhandahåller finansiella tjänster till 
medlemmarna. 
 
 
Information Technology  
E-post: informationtechnology@lionsclubs.org 
 
Tillhandahåller teknisk service som till exempel teknisk infrastruktur, medlemssystem 
och finansiella system, ett affärssystem för rapportering, webbplatser för 
medlemsservice, bland annat MyLCI, kommunikationssystem, 
dokumenthanteringssystem, administration av klubb-, tjänstemanna- och 
medlemsinformation, stöd till distrikts/riksmöten och den internationella kongressen 
samt stöd till personalen och medlemmarna. (webbplats: www.lionsclubs.org eller 
MyLCI) 

 
Club Supplies and Distribution  
E-post: clubsupplies@lionsclubs.org 
 
Ansvarar för lagerhållning, marknadsföring och försäljning av klubbrekvisita över hela 
världen. Hanterar organisationens licensprogram. Samordnar avdelningar som 
marknadsför, fakturerar, anskaffar, skickar ut och inventerar Lions klubbrekvisita över 
hela världen. 
 
 

ÖVRIGA ARBETSLAG VID HUVUDKONTORET 
 
Convention  
E-post: convention@lionsclubs.org 
 
Utvecklar, hanterar och samordnar alla större aktiviteter och tilldelar hotellrum vid 
internationella kongresser och den internationella styrelsens möten. 
 
 
Legal  
E-post: legal@lionsclubs.org 
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Legal Division ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala 
varumärkesregistreringar, det globala försäkringsprogrammet, riskhantering och 
domstolsärenden. Dessutom tillhandahåller divisionen vägledning och råd till Lions 
medlemmar om stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens policy, 
till exempel distriktsval, kandidatur till posten internationell direktor, konfliktlösning och 
konstitutionella klagomålsärenden.  
 
 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION 
Webbplats: www.lcif.org  
E-post: lcif@lionsclubs.org 
 
Ansvarar för stiftelsens administration, till exempel marknadsföring, investeringar, 
beviljande av anslag i samarbete med förtroenderådet och den internationella 
styrelsen. Fövaltar nödfallsanslag, SightFirst-programmet, Lions Quest-programmet 
och andra humanitära anslagsprogram samt hanterar donationer och utmärkelser.    
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Kapitel 3    
 

DISTRIKTETS ADMINISTRATION 
 
Distriktsguvernörerna har mycket att göra. De får mycket post, de fyller i reseräkningar 
och tjänsteutgiftsräkningar samt deltar i många möten. Dessa och alla övriga uppgifter 
kommer att kräva mycket tid. Att delegera vissa uppgifter till första och andra vice 
distriktsguvernör och till medlemmarna i distriktsrådet förbättrar distriktets administration 
och ökar andra medlemmars förmåga som effektiva ledare. 
  
Stadgar och arbetsordning i distriktet måste överensstämma med multipeldistriktets och 
med Lions Clubs Internationals stadgar och arbetsordning. Distriktets stadgar och 
arbetsordning måste även överensstämma med den internationella styrelsens policy. 
 
En matrikel eller handbok i distriktet är till hjälp för alla klubbar. Det är viktigt att 
publicera namn, adresser, telefonnummer, faxnummer, e-postadresser, datum och 
tider. 
 
 

Distriktsrådet 
Distriktsrådet hjälper distriktsguvernören att lägga upp den administrativa verksamheten 
samt fastställa och införa administrativa planer och policy som gagnar organisationen 
inom distriktet. 
 
Distriktsrådets medlemmar omfattar: 
 

• Distriktsguvernören 
• Närmast föregående distriktsguvernör 
• Första och andra vice distriktsguvernör 
• Distriktssekreterare och distriktskassör (eller distriktssekreterare/kassör) 
• Regionordförande (valfri post) 
• Zonordförande 
• Andra lionmedlemmar som distriktets stadgar föreskriver, till exempel 

distriktsordförande eller koordinatorer. 
 
Medlemmarna i distriktsrådet, med undantag för distriktsguvernören, har ingen rösträtt 
såvida inte distriktets stadgar och arbetsordning ger dem rösträtt. 
 
Distriktsrådets medlemmar, med undantag för distriktsguvernören och de vice distrikts-
guvernörerna, väljs eller utses i enlighet med distriktets eller multipeldistriktets stadgar 
och arbetsordning. Engagemang bland de lionmedlemmar som innehar dessa poster är 
viktigt för dig och kommer att vara dig till hjälp för att kunna uppnå distriktets mål. 
 
Distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernör, distriktssekreteraren, 
distriktskassören (eller sekreterare/kassör), regionordförande och zonordförande 
kommer att erhålla var sin rockslagsnål utan kostnad. Varje distriktsordförande, vilken 
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är officiellt erkänd av LCI, kommer att erhålla var sitt rockslagsmärke. Nålar till tidigare 
distriktsguvernörer kan köpas från avdelningen Club Supplies Sales. 
 
Distriktsrådets uppgifter är följande: 
 

• Hjälpa till att lägga upp och införa distriktets administrativa planer och policy. 
• Ta emot rapporter och rekommendationer gällande distriktets klubbar, zoner 

och regioner. 
• Följa upp att distriktskassören inkasserar alla medlemsavgifter (eller 

sekreterare/ kassör). 
• Fastställa var insamlade medel skall sättas in. 
• Godkänna betalning av alla utanordnade kostnader avseende distriktets verk-

samhet. 
• Fastställa om borgen måste ställas för distriktets verksamhet och i så fall hur 

stort detta belopp skall vara. 
• Erhålla finansiella rapporter från distriktskassören två gånger per år eller 

oftare om så anses nödvändigt. 
• Ombesörja revision av distriktets konton och bokföring efter verksamhetsårets 

slut. 
• Fastställa dagar och tider för distriktsrådets möten i samarbete med distrikts-

guvernören. 
 
 

Första och andra vice distriktsguvernör 
Första vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör är viktiga medlemmar inte 
endast i distriktsguvernörens team, utan även i distriktsrådet.  En översikt över ansvar 
för dessa viktiga poster finns i kapitel 1 i denna handbok. 
 
 

Distriktets sekreterare/kassör 
Distriktssekreterarens/kassörens uppgifter leds och följs upp av distriktsguvernören. 
 
Distriktssekreterarens uppgift är att: 
 

• Främja organisationens syften. 
• Föra fullständiga protokoll vid distriktsrådets alla möten och vid distriktsmötet. 
• Inom fem dagar efter varje möte skicka kopia av distriktsrådets protokoll till 

distriktsrådets medlemmar och till Eurafrican Department vid Lions Clubs 
International. Efter distriktsmötet skicka kopia av protokollet till 
distriktsguvernören, varje klubbsekreterare i distriktet och till Eurafrican 
Department vid Lions Clubs International. 

• Följa upp att klubbarna i distriktet skickar in den månatliga medlemsrapporten 
och distribuera den månatliga rapporteringshistoriken till distriktets tjänstemän 
på distriktsguvernörens begäran. 
 

Distriktskassörens uppgift är att: 
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• Sätta in medel i den bank distriktsrådet har beslutat. 
• Utbetala medel endast efter godkännande av distriktsrådet. 
• Inhämta garanti från denna tjänsteman för det rätta fullgörandet av dess 

uppgifter. 
• Varje halvår presentera finansiella rapporter för distriktsrådet och andra 

rapporter på begäran av distriktsrådet. 
• Överlämna bokföring och konton för revidering när distriktsrådet så begär. 
• Omedelbart efter verksamhetsårets utgång till efterträdaren överlämna likvida 

medel och alla handlingar som berör posten distriktssekreterare/kassör. 
• Utföra övriga uppgifter som vanligen åvilar distriktssekreteraren/kassören eller 

de uppgifter distriktsguvernören eller distriktsrådet delegerar. 
 
 

Regionordförande 
Regionordförande är en valfri post. Om distriktsguvernören väljer att ej tillsätta posten är 
den vakant under distriktsguvernörens ämbetsår. 
 
Regionordföranden väljs med anledning av hans/hennes goda ledaregenskaper. Detta 
är inget hedersuppdrag, utan den lionmedlem som väljs innehar en viktig post. Även om 
de flesta regionordförande inte blir distriktsguvernörer bör de inneha liknande 
personlighet och förmåga som en distriktsguvernör. Regioner består vanligtvis av 9-16 
klubbar. 
Regionordföranden måste: 
 

• Vara en aktiv medlem och ha fullgjort sina skyldigheter i en klubb i regionen, 
vilken har fullgjort sina skyldigheter. 

• Ha tjänstgjort, eller vid den tidpunkt han/hon tillträder regionordförandeposten 
att ha tjänstgjort, som president i en lionklubb under en full mandattid eller 
större delen därav och dessutom som medlem av klubbstyrelsen under minst 
två år. 

 
Regionordförandens uppgift är att: 
 

• Främja organisationens syften. 
 
• Övervaka zonordförandenas aktiviteter i regionen samt de distriktsordförande 

distriktsguvernören har anvisat honom/henne. 
 
• I samarbete med distriktets GMT-koordinator, spela en aktiv roll i att 

organisera nya klubbar och stärka svaga klubbar  
 
• Besöka ett ordinarie möte i varje klubb i regionen minst en gång under 

dennes ämbetsperiod, och rapportera vad man funnit till distriktsguvernören, 
distriktets GMT-koordinator och distriktets GLT-kooodinator. 
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• Besöka ett ordinarie styrelsemöte i regionen minst en gång under dennes 
ämbetsperiod, och rapportera vad man funnit till distriktsguvernören, 
distriktets GMT-koordinator och distriktets GLT-kooodinator.  

  
• Sträva efter att varje klubb i regionen driver sin verksamhet i enlighet med 

klubbens egna stadgar och arbetsordning. 
 

• Uppmuntra klubbens excellensprocess till klubbarna i regionen och 
samarbeta med distriktets GMT-koordinator, distriktets GLT-koordinator och 
distriktsguvernörens team för att genomföra programmet inom regionen. 

 
• I samarbete med distriktets GLT-koordinator, spela en aktiv roll i att stödja 

ledarskapets intiativ genom att informera Lions inom regionen om möjligheter 
till ledarutveckling i regionen, distriktet eller multipeldistriktet 

 
  
• Uppmuntra klubbarna i regionen att sända minst det antal delegater varje 

klubb har rätt till att delta i internationella kongresser, riksmöten och 
distriktsmöten. 

 
• Genomföra officiella besök på klubbmöten och charterfestligheter på uppdrag 

av distriktsguvernören. 
 
• Från tid till annan utföra andra uppgifter på uppdrag av distriktsguvernören. 
 

Om denna post av någon anledning blir vakant skall distriktsguvernören utse en 
efterträdare som innehar posten under resten av ämbetsperioden. 
 
 

Zonordförande 
Zonordföranden är länken mellan klubbarna i zonen och distriktets ledning. 
Zonordföranden motiverar, stödjer och kommunicerar med klubbarna. Zonordföranden 
innehar goda ledaregenskaper och vara respekterad i området. Om denna post av 
någon anledning blir vakant skall distriktsguvernören utse en efterträdare som innehar 
posten under resten av ämbetsperioden. Zoner består generellt av 4-8 klubbar. 
 
Zonordföranden måste: 
 

• Vara en aktiv medlem och ha fullgjort sina skyldigheter i en klubb i zonen, 
vilken har fullgjort sina skyldigheter. 

• Ha tjänstgjort, eller vid den tidpunkt han/hon tillträder zonordförandeposten att 
ha tjänstgjort, som president i en lionklubb under en full mandattid eller större 
delen därav och dessutom som medlem av klubbstyrelsen under minst två år. 

 
Zonordförandens uppgift är att: 
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• Främja organisationens syften. 
 

• Vara ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté i zonen och kalla till 
regelbundna möten i denna kommitté. 
 

• Sträva efter att inkludera distriktets GMT-koordinator och GLT-koordinator och 
distriktsguvernörens team som särskilda gäster till distriktsguvernörens 
rådgivande kommitté för att diskutera behov beträffande medlemskap och 
ledarutveckling samt hur dessa grupper och distriktsguvernörens team kan bistå 
med medlemskap och ledarutveckling inom zonen. 
 

• Sammanställa en rapport från varje mäte med distriktsguvernörens rådgivande 
kommitté och skicka kopior inom fem (5) dagar därefter till Lions Clubs 
International och till distriktsguvernören, distriktets GMT-koordinator och 
distriktets GLT-koordinator och regionordförande.  
 

• Uppmuntra klubbens excellensprocess till klubbarna i zonen och samarbeta med 
distriktets GMT-koordinator, distriktets GLT-koordinator och distriktsguvernörens 
team för att genomföra programmet inom zonen. 

 
• I samarbete med distriktets GMT-koordinator, spela en aktiv roll i bildandet av  

nya klubbar och hålla sig informerad om verksamheten och välbefinnandet för 
alla klubbar i zonen. 
 

• I samarbete med distriktets GLT-koordinator, spela en aktiv roll i att stödja  
ledarskapets initiativ genom att informera lionmedlemmar izonen om möjligheter 
till  ledarutveckling i zonen, distriktet eller multipeldistriktet.  
 

• Representera varje klubb i zonen beträffande eventuella problem med distriktet, 
multipeldistriktets guvernörsrådsordförande eller med Lions Clubs International 
International. 
 

• Övervaka utvecklingen av distriktet, multipeldistriktet och Lions Clubs 
International projekt i hans/hennes zon. 
 

•  Sträva efter att varje klubb i regionen driver sin verksamhet i enlighet med 
klubbens egna stadgar och arbetsordning. 
 

• Uppmuntra klubbarna i regionen att sända minst det antal delegater varje klubb 
har rätt till att delta i internationella kongresser, riksmöten och distriktsmöten. 
 

• Besöka ett ordinarie möte i varje klubb i zonen en eller flera gånger under 
hans/hennes ämbetsperiod, rapporterar vad has /hennes resultat till regionens 
ordförande - särskilt i avseende till svagheter som han/hon kan ha upptäckt 
(kopia till distriktsguvernören, distriktets GMT-koordinator och distriktet GLT-
koordinator) 
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• Utföra andra uppgifter och åtgärder på uppdrag av den internationella styrelsen. 
 

 

Distriktsguvernörens rådgivande kommitté  
Denna kommitté fungerar som ett rådgivande och administrativt organ för 
distriktsguvernören och distriktsrådet. Den består av: 
 

• En zonordförande som är kommitténs ordförande. 
 

• Presidenter och sekreterare bland klubbarna i zonen. 
 

Distriktsguvernörens rådgivande kommitté har till uppgift att: 
 

• Hjälpa zonordföranden att se till att samtliga klubbar i zonen arbetar effektivt 
och i överensstämmelse med stadgar och arbetsordning. 

• Uppmuntra klubbarna till att delta i zonmötet, distriktsmötet, riksmötet och den 
internationella kongressen. 

• Hjälpa zonordföranden att intressera klubbarna i zonen för att sända 
representanter till charterfester när nya klubbar bildas inom zonen. 

• Diskutera olika sätt att hjälpa svaga klubbar, till exempel med 
klubbadministration, medlemsutveckling eller finanser samt klubbar i status 
quo. 

• I samverkan med zonordföranden verka för att klubbarna arrangerar 
gemensamma klubbmöten, deltar i speciella evenemang, till exempel för att 
uppmärksamma distriktsguvernörens månad, installera klubbtjänstemän, ta in 
nya medlemmar och hedra medlemmar som tilldelas nyckelutmärkelser. De 
kan också arrangera gemensamma idrottstävlingar, banketter och andra 
evenemang. 

 
Kommitténs möten ger zonordföranden möjlighet att främja och uppmuntra till enighet 
bland klubbarna i zonen. Klubbarna kan vid kommitténs möten även dela med sig av 
idéer och bästa arbetssätt. Överväg att bjuda in distriktets GMT- eller GLT-koordinator 
för att presentera nya strategier och möjligheter för medlems- och ledarutveckling.  
 
 
Distriktsguvernörens rådgivande kommitté bör sammanträda minst tre gånger under 
verksamhetsåret. 
 

• Det första mötet hålls 90 dagar efter den internationella kongressen.  
• Det andra mötet hålls i november.  
• Det tredje mötet hålls i februari eller mars.  
• Det fjärde mötet, vilket är valfritt, arrangeras cirka trettio dagar före 

distriktsmötet eller riksmötet. Man kan till exempel utnyttja detta tillfälle till att 
hedra en nuvarande eller tidigare distriktstjänsteman.  
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Distriktsrådsmöten 
Distriktsrådet sammanträffar minst fyra gånger under verksamhetsåret. Distriktets 
stadgar och arbetsordning ger vägledning om datum för dessa möten. Om distriktets 
stadgar och arbetsordning inte innehåller denna information skall distriktet följa 
Standardstadgar och arbetsordning för distrikt. Skicka en kopia av protokollet från varje 
distriktsrådsmöte till Eurafrican Department vid det internationella huvudkontoret. 
 
 
Dagordning för distriktsrådsmöten 
Punkter och ämnen som distriktsrådet behöver diskutera skall finnas med på 
dagordningen till varje distriktsrådsmöte.  
 
Punkter på dagordningen kan omfatta: 
 
  1. Mötet öppnas. 
  2. Upprop och uppläsning av meddelanden från frånvarande medlemmar. 
  3. Godkännande av protokoll från föregående möte. 
  4. Ekonomisk rapport. 
  5. Uppföljning av ärenden från föregående möte. 
  6. Godkännande av utbetalningar. 
  7. Skrivelser och åtgärder som har vidtagits. 
  8. Rapporter från kommittéer, regioner och zoner. 
  9. Tid och plats för nästa möte. 
10. Mötet avslutas. 
 
 
Tidigare distriktsguvernörer 
Distriktets tidigare distriktsguvernörer har värdefulla erfarenheter som du kan ha nytta 
av. Om deras erfarenhet används på ett klokt sätt kommer detta att bidra till dina 
framgångar. De har antagligen också ställts inför många av de utmaningar som du 
kommer att ställas inför. 
 
Följande är några av de poster tidigare distriktsguvernörer kan inneha: 
 

• Guiding Lion för nya klubbar. 
• Talare vid seminarier. 
• Planerar seminarier. 
• Organisatör av nya klubbar. 
• Förrättare av installationsceremonier. 
• Ordförande i en distriktskommitté. 
• Medlem i kommittén för långsiktsplanering. 

 
 
Information för regionordförande/zonordförande 
Att genomföra informationsmöten för regionordförande och zonordförande säkerställer 
att dessa distriktstjänstemän är välinformerade och effektiva. Regionordföranden och 
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zonordföranden samarbetar för att säkerställa tillväxt och framgångar bland klubbarna. 
Informationen till dessa ordförande kan fokusera på:   
 
1.  Ordförandens uppgifter. 
2.  Värdet av regelbundna möten för regionordförande och zonordförande. 
3.  Betydelsen av klubbesök genomföra av reginordförande och zonordförande. 

a. Be ordförandena att utvärdera klubbarnas administrativa och finansiella 
arbetssätt, dess interna och externa kommunikation, närvaro, medlemstillväxt, 
informationsinsatser och serviceprojekt. Ofta visar resultaten att klubbarna 
behöver hjälp. 

b. Dela med sig av kunskaper, erfarenheter och verktyg som klubbarna kan 
använda för att komma tillrätta med eventuella problem. 

4.  Att tala inför grupp. 
5.  Intagning av nya medlemmar. 
6.  Distriktsguvernörens rådgivande kommitté. 
7.  Uppgift och ansvar för varje distriktstjänsteman och kommittéordförande. 
8.  Reorganisering av svaga klubbar och status quo-klubbar och olika sätt att stödja 

nya klubbar. 
9.  Den betydelse regionordförande och zonordförande har i distriktet och för hela 

organisationen. 
 
 
Klubbesök 
Distriktsguvernörens ser till att varje lionklubb i distriktet besöks eller kontaktas av en 
distriktstjänsteman en gång om året, bland annat för att främja framgångsrik 
verksamhet i klubben. Istället för individuella klubbesök kan zonbesök genomföras där 
zonens klubbar deltar. Dessa zonbesök kommer att räknas som distriktsguvernörens 
årliga besök i de klubbar som deltar i zonbesöket. Även regionordförandena och 
zonordförandena bör besöka sina klubbar en gång per år. 
 
Syftet med ett klubbesök är att: 
 

• Säkerställa att klubben: 1) Fungerar i enlighet med organisationens policy samt 
stadgar och arbetsordning. 2) Genomför meningsfulla hjälpprojekt. 3) Hanterar 
sina finanser på ett utmärkt sätt. 4) Upprätthåller effektiv intern kommunikation 
och genomför fortlöpande PR-program gentemot allmänheten. 5) Genomför 
program om medlemsrekrytering, information och retention. 6) Deltar i distriktets, 
multipeldistriktets och i internationella evenemang. 

• Presenterar information från den internationella presidenten, den internationella 
styrelsen och distriktet. 

• Diskuterar eventuella svårigheter och möjliga lösningar. 
 
 

Planera dina besök  
1. Prioritera klubbar som behöver omedelbar hjälp: 

a. Klubbar med svag medlemstillväxt eller som har problem med ledarskap. 
b. Klubbar i status quo eller i finansiell avstängning. 
c. Klubbar med färre än 20 medlemmar. 
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d. Klubbar som närmast föregående distriktsguvernör har informerat dig om att de 
behöver stöd. 

2. Lägg upp en besöksplan. 
3. Informera klubbarna i god tid i förväg. Ange datum för besöken i distriktets nyhetsbrev. 
4.   Förbered inför ditt besök.  

a. Följ upp de månatliga medlemsrapporterna. 
b. Kontrollera om klubben har betalat sina avgifter till distriktet, multipeldistriktet och till LCI. 

Var beredd att erbjuda lösningar till klubbar med utestående skulder. 
c. Tala med regionordförande och zonordförande om klubbarnas verksamhet och insatser. 
d. Bekanta dig med klubbarnas serviceprojekt. 
e. Fastställ hur du kommer att presentera din information samt hur du kan vägleda och ge 

inspiration. 
f. Välj ut lämpligt material att ta med på klubbesöket. 
g. Förbered frågor till klubben, antingen i samband med klubbsammanträdet eller vid ett 

separat möte med styrelsen. (Besöksrapporten tar upp frågor som du kan ställa). 
5.  Under besöket deltar du i medlemsmötet och träffar styrelsen. Uppmärksamma utmärkta 

prestationer som har utförts samt diskutera frågor och problem som medlemmarna har. 
Uppmuntra till medlemstillväxt, information och retention. 

 
 
Leoklubbesök   
Besök i leoklubbar: Distriktsguvernören kommer att erhålla ersättning för utgifter som 
hänför sig till ett årligt officiellt besök i varje leoklubb i hans/hennes distrikt. Besöken är 
ej obligatoriskt och kan inte vara längre än en dag. Det rekommenderas att mer än en 
leoklubb besöks under samma dag eller att leoklubbesöken görs i samband med besök 
i lionklubbar. Ersättning kommer även att utbetalas för följande: 
 
a. Överlämnande av organisationscertifikat till nya leoklubbar. 
b. Jubileer i leoklubbar som firar fem år och därefter vart femte år. 
c. Installation av leoklubbtjänstemän. 
 
 
Distriktsguvernörens rapport av möten och klubbesök  
Det är mycket viktigt att samtliga möten och klubbesök inrapporteras till Lions Clubs 
International. Rapporten skall: 
 

• Fyllas i för varje möte och varje klubbesök. 
• Bifogas tillsammans med den månatliga reseräkningen (C-30). 

 
 

Ändring av distriktsgränser 
Alla förslag till ändring av distriktsgränser kräver godkännande av den internationella 
styrelsen. Ändring av distriktsgränser kan avse: 
 

• Att ett enkeldistrikt omvandlas till ett multipeldistrikt. 
• Att ett existerande multipeldistrikt utökas med fler distrikt. 
• Uppdelning eller sammanslagning av ett eller fler distrikt. 
• Att nuvarande distriktsgränser ändras. 
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• Sammanslagning av angränsande deldistrikt. 
 
 

Följande policy skall gälla alla förslag om ändring av distriktsgränser som skickas in till 
den internationella styrelsen, i enlighet med Artikel VIII, Moment 3, i den internationella 
arbetsordningen: 
 
Alla förslag om ändring av distriktsgränser måste följa bestämmelserna nedan och 
skickas till District and Club Administration Division 60 dagar innan 
styrelsesammanträdet i oktober under vilket förslagen kommer att tas under 
övervägande. 
Handlingar som ankommer efter detta datum kommer inte att accepteras. 
 

1. ÄNDRING AV DISTRIKTSGRÄNSER: Distrikt (enkel, del- eller multipeldistrikt) 
som önskar att ändra sina distriktsgränser måste skicka in följande: 

 
a. En lista över de klubbar som skall ingå i respektive föreslaget distrikt samt det 

totala antalet medlemmar i varje klubb. Varje föreslaget deldistrikt måste 
bestå av minst 35 klubbar med 1250 medlemmar som har fullgjort sina 
skyldigheter 60 dagar innan det styrelsesammanträde under vilket förslaget 
kommer att övervägas samt upprätthålla antalet medlemmar under tiden 
ändringen av distriktsgränser genomförs. 

 
b. En karta som tydligt utvisar föreslagna distriktsgränser eller ändringar av 

distriktsgränser för varje distrikt. De föreslagna distrikten skall etableras på ett 
sådant sätt att distriktets verksamhet kan skötas effektivt och att 
administrativa och reserelaterade kostnader kan hållas nere. 

 
c. USD 500 i avgift för varje föreslaget nytt distrikt, deldistrikt eller 

multipeldistrikt. 
 
d. Distrikt och multipeldistrikt som skickar in ett förslag måste inkludera följande 

från varje enhet som röstat för att bevisa att den föreslagna ändringen av 
distriktsgränser har erhållit de godkännanden som krävs. 
 

1) Fullständig kopia av protokollet, vilket har vidimerats av 
distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och 
distriktssekreteraren för enkeldistrikt eller deldistrikt, och 
guvernörsrådsordföranden och rådssekreteraren för multipeldistrikt, 
vilka satt på posten under det distrikts/riksmöte eller speciellt 
distrikts/riksmöte under vilket ändringen av distriktsgränserna 
godkändes. Protokollet måste uppvisa att en majoritet av de 
registrerade och certifierade delegaterna godkände resolutionen 
genom sluten omröstning samt antalet röster. Protokollet måste också 
uppvisa att resultatet var presenterat för delegaterna under 
distrikts/riksmötet.Notera att endast röstmajoritet, och inte två 
tredjedelars röstmajoritet, krävs för att förslaget skall övervägas av den 
internationella styrelsen. 
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2) En kopia av det publicerade förslaget, vilket måste innehålla en 

fullständig och tydlig beskrivning av de föreslagna distrikten och/eller 
multipeldistrikten genom att tydligt definiera distriktets och/eller 
multipeldistriktets område med officiella geografiska gränser, en lista 
över vilka klubbar som skall allokeras till varje föreslaget område och 
en karta som tydligt uppvisar gränserna. 

 
  

3) Verifikation på att det fullständiga förslaget enligt informationen i punkt 
1. d. (2), distribuerats till varje klubb i enkeldistriktet, deldistrikt(en) och 
multipeldistriktet senast 60 dagar innan det distrikts/riksmöte där 
omröstningen ägde rum. 

 
4) En förklaring över hur multipeldistriktet/distrikten kommer att drivas 

bättre och vara effektivare i och med en ändring av distriktsgränserna. 
Förklaringen skall innehålla mål och handlingsplaner som stödjer 
medlemstillväxt och ledarutveckling samt initiativ för att stödja 
klubbarna. 

 
 

2. SAMMANSLAGNING/MINSKNING AV ANTALET DISTRIKT: Ett multipeldistrikt 
som slår samman ett eller fler deldistrikt som har mindre än 35 klubbar och 1250 
medlemmar för att öka antalet medlemmar per deldistrikt måste också skicka in 
handlingarna enligt informationen i punkt 1 ovan, men behöver inte skicka in 
någon betalning. Godkännande och vederbörliga handlingar krävs från riksmötet 
och från distriktsmötet i de deldistrikt som berörs och som har 35 eller mer 
klubbar och 1250 eller mer medlemmar. Det krävs inget godkännande från 
övergångsdistrikt. En beskrivning av de program som nyligen genomförts av 
distrikten för att öka antalet medlemmar och varför ändring av distriktsgränser 
fortfarande behövs måste bifogas. Även om planen i dessa områden resulterar i 
att ett deldistrikt inte uppnår kravet om 35 klubbar och 1250 medlemmar kan 
förslaget fortfarande komma att övervägas om det hjälper till att stärka eller 
förbättra verksamheten i distriktet och stödet till klubbarna. 

 
3. ÄNDRING AV MULTIPELDISTRIKTETS GRÄNSER: Ett multipeldistrikt som 

föreslår en ändring av gränserna, utan att förändra deldistriktens gränser, måste 
skicka in handlingarna enligt informationen i punkt 1 ovan, men behöver endast 
skicka in handlingarna som gäller på multipeldistriktsnivå, som beskrivs i punkt 
1.d. Protokoll, som visar att förslaget godkänts och att efterföljande ändringar av 
distriktens beteckningar har godkänts med två tredjedelars röstmajoritet av 
medlemmarna i distriktsråden från två tredjedelar av distrikten, krävs innan 
multipeldistriktet kan ta resolutionen vidare.  

 
4. Den beteckning som föreslås för distriktet och multipeldistriktet måste uppfylla 

kriterierna som fastställts av Lions Clubs International. Om förslaget delar upp ett 
befintligt deldistrikt -bör namnet på ett av de nya deldistrikten -vara detsamma 
som det ursprungliga deldistriktet -om omständigheterna så tillåter.  
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5. Alla godkända förslag om ändring av distriktsgränser skall träda i kraft vid 

ajournering av nästa internationella kongress, såvida inte en senare internationell 
kongress specificerats.  

 
6. Alla invändningar avseende proceduren eller processen som används för att få 

igenom ett godkännande av resolutionen och distriktet (enkel, del eller multipel) 
måste lösas med hjälp av lämpligt konfliktlösningsförfarande. 

 
7. Val av distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör och andra vice 

distriktsguvernör måste genomföras efter förslaget har godkänts av den 
internationella styrelsen och innan den internationella kongress där förslaget 
träder ikraft. Valet måste genomföras under ett korrekt sammankallat möte med 
delegaterna i det nya distriktet. Det rekommenderas att valet genomförs under ett 
befintligt distrikts- eller riksmöte i vilket delegaterna normalt skulle delta. 

 
8. Förslag som inte uppfyller kraven ovan skall avslås och returneras till sökanden. 

Om en ny ansökan skickas in inom 12 månader efter det att förslaget avslogs 
kommer ansökningsavgiften på USD 500 att efterskänkas. 

 
Minimikrav 
Innan ett förslag om ändring av distriktsgränser kan behandlas av den internationella 
styrelsen måste följande krav uppfyllas: 
 

• Ändringsförslaget måste sändas in av ett enkeldistrikt eller ett multipeldistrikt. 
• De föreslagna nya distrikten måste ha: 

    -    Minst 35 lionklubbar som har fullgjort sina skyldigheter. 
    -    Minst 1 250 medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter, såvida inte 

förslaget minskar antalet distrikt och att det skulle vara svårt att driva 
distriktet på grund av geografiska eller andra begränsningar. 

• Ändringsförslag från ett enkeldistrikt måste godkännas vid årsmötet i 
enkeldistriktet. 

• Ändringsförslag från ett multipeldistrikt måste vara godkänt av riksmötet i 
multipeldistriktet och av distriktsmötet i det/de deldistrikt ändring av 
distriktsgränser omfattar, under förutsättning att det/de deldistrikt ändringen 
avser uppfyller fordringarna för ett fullvärdigt distrikt. 

• Avgiften för ändring av distriktsgränser är USD 500,00. Om förslaget minskar 
antal distrikt medför detta befrielse från avgiften. 

• När ett distrikt indelas i fler distrikt bör helst ett av de nya distrikten behålla 
den ursprungliga distriktsbeteckningen. 

 
 
Ansökan till Lions Clubs International 
Enkeldistrikt och multipeldistrikt som anhåller om ändring av distriktsgränser måste 
sända in följande handlingar, vilka måste vara det internationella huvudkontoret 
tillhanda senast 60 dagar före styrelsemötet i oktober: 
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• En vidimerad kopia av protokollet från respektive distriktsmöte i enkeldistrikt 

eller distrikt samt riksmöte i multipeldistrikt, vid vilket förslaget godkändes. 
• En lista över de klubbar som skall ingå i respektive föreslaget distrikt med det 

totala antalet medlemmar i varje klubb. 
• En karta som på ett tydligt sätt utvisar de föreslagna gränserna i alla 

föreslagna distrikt eller ändring av gränser. 
• Betalning av avgift för ändring av distriktsgränser om USD 500,00, vilken 

kommer att återbetalas om resultatet av förslaget medför att antalet distrikt 
minskar. 

 
Alla klubbar måste ha fullgjort sina skyldigheter, vilket avser klubbar som:  
 
 

1. Betalat distriktets (enkel, del- och multipel) avgifter 
 

2. Betalat internationella avgifter som överstiger USD 10  
 

3. Inte har några obetalda belopp hos LCI som överstiger USD 50, vilka är äldre än 
90 dagar. 

 
 
Styrelsen kan även komma att kräva ytterligare kvalifikationer för att säkerställa sig om 
att de nya distrikten är stabila och kommer att ha en bärkraftig tillväxt.   
 
Inga ansökningar om ändringar av distriktsgränser skall godkännas vid den 
internationella styrelsens möte i juni/juli. 
 
Försummelse att uppfylla något av kraven avseende ändring av distriktsgränser kan 
komma att upphäva den internationella styrelsens godkännande av insänt 
ändringsförslag.  
 
Ansökan om ändring av distriktsgränser skall skickas till: 
 
 Lions Clubs International 
 Eurafrican Department 
 300 W. 22nd Street 
 Oak Brook, Illinois 60523-8842 

USA 
 
 
Den internationella styrelsens granskning 
Den internationella styrelsen kommer att granska insända ansökningar om ändring av 
distriktsgränser. 
 
Alla godkända förslag till ändring av distriktsgränser kommer att träda i kraft vid slutet av 
nästa internationella kongress, om inget annat har angivits.  
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Distriktets nyhetsbrev  
Distriktets nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att kommunicera med klubbarna i distriktet. Det 
kan sammanställas av distriktsguvernören, PR-ordföranden eller en annan kvalificerad 
lionmedlem som utses av distriktsguvernören.  
 
Följande förslag kan vara till hjälp vid produktion av nyhetsbrevet: 
 
  1. Finn sätt att distribuera nyhetsbrevet som är enkla och billiga.  
2. Gör nyhetsbrevet lättläst. Ange månad och distrikt på framsidan av varje utgåva. 

  3. Berätta om framgångsrika klubbprojekt, medlemmarnas insatser, evenemang i 
distriktet och multipeldistriktet samt internationella evenemang och ge allmän 
information. 

  4. Bestäm utsändningsdatum för nyhetsbrevet och se till att de hålls. 
 
 

Distriktsmöte 
Distriktsmötet hålls i syfte att: 

• Arrangera evenemang som är väsentliga för distriktet. 
• Arrangera seminarier som intresserar många medlemmar och distriktets 

ledare. 
• Ge medlemmarna tillfälle att träffa andra medlemmar. 
• Avhandla distriktets normala ärenden. 
• Vidta åtgärder som gäller distriktet i enlighet med organisationens och 

distriktets stadgar och arbetsordning. 
• Anta resolutioner.  
• Välja distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör, andra vice 

distriktsguvernör och andra distriktstjänstemän. 
• Besluta var nästa distriktsmöte ska hållas. 

 
I vissa fall hålls distriktsmötet i samband med riksmötet.  
 
 
Röstning vid distriktsmöte 
Lions internationella stadgar och arbetsordning föreskriver med hänsyn till röstning vid 
distriktsmöte att: 
 

• Varje klubb måste ha fullgjort sina skyldigheter för att få rösta. 
• Varje klubb är berättigad till en delegat och en suppleant för varje tiotal 

medlemmar i klubben eller större delen därav, vilka har varit medlemmar i 
klubben i minst ett år och en dag, i enlighet med det internationella 
huvudkontorets medlemsregister den första dagen i den månad som föregår 
månaden då distriktsmötet genomförs. Uttrycket större delen härav i detta 
avsnitt skall vara fem eller fler medlemmar. 

• Alla nya och befintliga klubbar har rätt till minst en delegat och en suppleant. 
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• Varje certifierad delegat som är närvarande har rätt att avge en röst för varje 
post som ska besättas och för varje ärende som förelagts distriktsmötet. 

 
 
Datum för distriktsmöte 
Distriktsmötet ska hållas minst 30 dagar före den internationella kongressen inleds. 
Detta ger den tillträdande distriktsguvernören tillfälle att förbereda sig för att delta i DG 
Elect seminariet. Seminariet hålls före den internationella kongressen. Distriktsmötet 
ger även klubbarna i distriktet möjlighet att diskutera och besluta om distriktets 
verksamhet. 
 
 
Inrapportera datum för distriktsmöte 
Så snart distriktsrådet har bestämt datum och plats för det kommande distriktsmötet bör 
denna information inrapporteras via MyLCI eller genom att skicka rapporten DA-20 eller 
DA-21 till Eurafrican Department, Eurafrican@lionsclubs.org, vid det internationella 
huvudkontoret.  
 
Protokoll från distriktsmöte 
De internationella stadgarna och arbetsordningen föreskriver att distriktssekreteraren 
inom sextio (60) dagar efter det att distriktsmöte i enkeldistrikt eller distrikt har 
genomförts skall sända in en kopia av protokollet från mötet till det internationella 
huvudkontoret och en kopia till varje distriktsguvernör. En kopia av protokollet skall även 
sändas till de klubbar i distriktet som skriftligen begär detta. 
 
Även i de fall distriktsmötet genomförs i samband med riksmötet skall protokollet från 
distriktsmötet sändas in till det internationella huvudkontoret. 
 

 
Riksmöte 
Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt föreskriver att: 
 

• Ett riksmöte i multipeldistriktet skall hållas varje år före den internationella 
kongressen på den plats som har beslutats vid tidigare riksmöte och vid det 
datum som har beslutats av guvernörsrådet. 

• Orter som vill vara värd för ett riksmöte skall tillställa guvernörsrådets 
ordförande en skriftlig inbjudan. Alla inbjudningar skall inkludera sådan 
information som guvernörsrådet begär, och skall överlämna den till 
guvernörsrådsordföranden senast trettio (30) dagar före det riksmöte där ort 
skall bestämmas. Guvernörsrådet skall fastställa förfarande som skall följas 
vid granskning av inbjudningar och presentation av desamma vid riksmötet, 
liksom åtgärder som skall vidtas av riksmötet för den händelse ingen inbjudan 
mottagits eller godkänts. 

• Guvernörsrådets medlemmar skall vara riksmötets tjänstemän. 
• En riksmötesgeneral och lämpligt antal assistenter till honom/henne skall 

utses av guvernörsrådet. 
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• Varje chartrad klubb som fullgjort sina skyldigheter mot organisationen, sitt 
distrikt och multipeldistrikt skall vid varje årsmöte i multipeldistriktet ha rätt till 
en delegat och en suppleant fört varje tiotal medlemmar, eller större delen 
därav, som har tillhört klubben under minst ett år och en dag. Underlag härför 
är det internationella huvudkontorets medlemsregister den första dagen i den 
månad som omedelbart föregår den månad mötet hålls. Uttrycket större delen 
härav i detta avsnitt skall vara fem eller fler medlemmar. Varje certifierad 
delegat som är närvarande skall ha rätt att avge en röst för varje post som 
ska tillsättas och en röst för varje ärende som förelagts riksmötet. Såvida 
inget annat anges skall delegaternas majoritetsbeslut vid omröstning i alla 
frågor utgöra mötets beslut. Obetalda medlemsavgifter kan regleras och 
ekonomiska skyldigheter kan fullgöras fram till den tidpunkt då delegat-
certifieringen stängs. Denna tidpunkt skall fastställas i enlighet med 
respektive mötes bestämmelser. 

• Ett distrikt respektive multipeldistrikt är beslutsmässigt då en majoritet av 
delegaterna deltar i mötets sessioner. 

• Guvernörsrådet har befogenhet att, när som helst och med goda skäl, ändra 
ort för riksmötet, vilken har beslutats av tidigare riksmöte. Varken 
guvernörsråd, multipeldistrikt eller distrikt skall kunna hållas 
skadeståndsskyldigt av någon klubb eller något deldistrikt som en följd av 
sådant beslut. 

 
 
Ansökan om officiell talare 
Många distrikt begär varje år att tjänstemän, direktörer, tidigare presidenter och tidigare 
direktorer deltar som gästtalare vid deras evenemang. Dessa ansökningar hanteras av 
LCI:s Travel Department. 
 
 
 
Distriktsevenemang 
 

• Vem kan ansöka om en officiell gästtalare? 
- Varje distrikt eller multipeldistrikt kan ansöka om en gästtalare per 

verksamhetsår från det egna konstitutionella området. 
- Detta officiella talaruppdrag måste vara ett evenemang för hela 

distriktet, vilket representerar hela distriktet och ett evenemang till 
vilket alla klubbar i distriktet har inbjudits till att delta. 

- Vid planering av ett officiell talarevenemang rekommenderas ett 
deltagarantal på minst 125 personen innan en inbjudan skickas till 
gästtalaren.  

-  
 

• Hur ansöker man om en officiell talare? 
- Ett distrikt eller multipeldistrikt kan skicka inbjudan direkt till en tilltänkt 

gästtalare. LCI kan även boka in en gästtalare och skicka ut inbjudan. 
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- Vid förfrågan kan Travel Department tillhandahålla en lista över 
godkända gästtalare, vilka är tillgängliga under distriktets 
evenemangsdatum. 

- När valet av gästtalare har skett kommer Travel Department bekräfta 
att gästtalaren accepterar inbjudan inom 60 dagar före evenemanget. 
Bekräftelsen kommer att skickas till den person som har initierat 
inbjudan, till gästtalaren samt till sittande verkställande tjänstemän och 
tidigare internationella presidenter i det multipeldistrikt där 
evenemanget kommer att genomföras. 

- En lista över godkända gästtalare finns även i matrikeln på LCI:s 
webbplats. Tillgången till matrikeln är lösenordskyddad och är 
tillgänglig för multipeldistrikts-, distrikts-, region- och zontjänstemän 
genom den ordinarie registreringsprocessen på webbplatsen.  

- Formulär för anhållan/tillkännagivande av officiell talare måste fyllas i, 
skrivas under och skickas in till Travel Department och det måste vara 
avdelningen tillhanda minst sextio (60) dagar före evenemanget. 
Formuläret kan beställas och kan även sändas in på LCI:s webbplats: 
http://www.lionsclubs.org/EN/member-center/resources/speaker-
request-form.php 

• Vilka är godkända gästtalare? 
- Godkända gästtalare är till exempel internationell president, närmast 

föregående internationell president, internationella vicepresidenter, 
internationella direktorer, samt med vissa begränsningar, tidigare 
internationella presidenter och tidigare internationella direktorer. 
Besöket måste ligga inom deras milersättningsbudget. 

- LCI kan tillhandahålla en lista över godkända gästtalare till kommande 
evenemang. 

- Med undantag för verkställande tjänstemän, måste gästtalare vara 
valda från och boende i det konstitutionella område från vilket inbjudan 
kommer.  De kan emellertid komma från utanför enkeldistriktet eller 
multipeldistriktet. 

- Gästtalare från USA, tillhörande länder, Bermuda och Bahamas eller 
Kanada kan resa inom båda dessa konstitutionella områden. 

- Gästtalare godkänns i enlighet med följande rangordning: 
a) Verkställande tjänsteman, internationell direktor, eller, om ingen av 

dessa finns tillgänglig, därefter: 
b) Tidigare internationell president, tidigare internationell direktor, eller, 

om ingen av dessa finns tillgängliga: 
c) Tidigare distriktsguvernör som bor i det enkeldistrikt eller 

multipeldistrikt där evenemanget kommer att genomföras. 
 

• Hur bjuder vi in en verkställande tjänsteman att tala vid vårt evenemang?  
Den internationella presidenten, närmast föregående internationella president 
samt första och andra vicepresident accepterar med glädje inbjudningar från 
hela världen  

- Begäran skall skickas till Travel Department vid det internationella 
huvudkontoret. 
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- Begäran kan avse någon av dessa, en specifik person eller en specifik 
post. 

- Inbjudan skickas av LCI till den verkställande tjänstemannen. 
- Den person som har initierat inbjudan kommer att informeras om 

gästtalaren finns tillgänglig. 
 

• Vilket är det finansiella ansvaret för distriktet (enkel-, del- eller multipel-)?  
- LCI kommer att betala gästtalarens utgifter för resor och för en vuxen i 

sällskap inom talarens respektive budget. 
- Värddistriktet (enkel-, del, eller multipel-) är ansvarigt för alla lokala 

kostnader för gästtalaren och en vuxen i sällskap, till exempel hotell, 
måltider och lokala transporter. 

  
• Kan vi bjuda in en tidigare internationell president som gästtalare? 

- Tidigare internationella presidenter kan bjudas in som gästtalare om 
ingen av de sittande direktorerna i det konstitutionella området kan 
delta. 

- Tidigare internationella presidenter kan tala i ett angränsande 
multipeldistrikt oavsett tillgången på sittande internationell direktor. 

- Besöket måste falla inom gästtalarens budget. 
 

• Kan vi bjuda in en tidigare internationell direktor som gästtalare? 
- Tidigare internationella direktörer kan bjudas in som gästtalare om 

ingen av de sittande direktorerna i det konstitutionella området kan 
delta. 

- Tidigare internationella direktörer kan tala i ett angränsande 
multipeldistrikt oavsett tillgången på sittande internationell direktör. 

- Besöket måste falla inom gästtalarens budget. 
 
 

• Vad bör vi känna till när det gäller att stå värd för en gästtalare? 
- Gästtalaren är en mycket viktig person vid ert evenemang och skall 

behandlas därefter. 
- Ni kan kommunicera direkt med gästtalaren. Informera honom/henne 

om evenemangets program, klädsel etc. så tidigt som möjligt. 
Informera omedelbart om eventuella ändringar. Det rekommenderas 
även att ni skickar ett par av distriktets nyhetsbrev till gästtalaren, så 
att han/hon kan bekanta sig med distriktet före det officiella besöket. 

- Föreslå lämpliga ämnen att tala om, - vilka är viktiga i distriktet. 
Gästtalaren kommer även att tala om aktuella ämnen inom LCI. Om 
tiden för talet är begränsad måste ni informera gästtalaren om detta. 

- Informera gästtalaren i förväg om namn på och mobiltelefonnummer till 
den person som kommer att möta gästtalaren och en vuxen i sällskap 
på flygplatsen. Be gästtalaren att ringa denna person, till exempel vid 
förseningar. 

- Om gästtalaren har flugit en lång sträcka bör inga utflykter eller 
liknande genomföras på väg till hotellet. Låt gästtalaren och en vuxen i 
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sällskap resa direkt till hotellet, så att de kan vila innan evenemang och 
besök inleds. 

- Utse minst en person att vara ansvarig för gästtalaren och en vuxen i 
sällskap under hela vistelsen. Planera gästtalarens hela vistelse, inte 
bara det evenemang vid vilket han/hon kommer att tala. 

- Efter vistelsens slut måste ni se till att gästtalaren och en vuxen i 
sällskap hämtas upp vid hotellet och transporteras till flygplatsen. 

- Behandla era gäster på allra bästa sätt, som vänner som besöker ditt 
hem och som bor kvar över natten första gången! 

 
Evenemang på klubbnivå 

 
•   Kan vi ha en gästtalare på ett evenemang på klubbnivå?  

- Klubbar kan anhålla om en gästtalare till ett klubbjubileum, charterfest 
eller liknande Lions-evenemang. Om den godkända gästtalaren bor 
inom sitt eget enkeldistrikt eller multipeldistrikt krävs inget 
förhandsgodkännande av LCI. 

-   Om det inte går att anlita någon av de godkända gästtalarna inom 
enkeldistriktet eller multipeldistrikt så går det att anhålla om en 
gästtalare från ett angränsande enkeldistrikt eller multipeldistrikt.  

 
 
LCI:s Travel Department kan tillhandahålla en lista över tillgängliga gästtalare på 
begäran.  LCI kommer att täcka resekostnaderna för gästtalaren och för en vuxen i 
sällskap. 
 

Om du har frågor kontaktar du: 
 

Travel Department 
 Telefon: (1) 630-468-6735 
 Fax: (1) 630-706-9084 
 E-post: travel@lionsclubs.org  
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Kapitel 4 
 
DISTRIKTSKOMMITTÉER  
 
Distriktskommittéerna och medlemmarna i distriktsrådet hjälper distriktstjänstemännen att 
uppnå distriktets mål. 
 
Inom Lions Clubs International finns 17 officiellt erkända kommittéer. Vi ber dig att 
utnämna de bäst lämpade personerna till kommittéordförande. Om du så önskar kan du 
även tillsätta andra ordförande för särskilda projekt i distriktet. De officiella kommittéerna 
är: 
 
Kongresser 
Kultur och samhällsaktiviteter 
Diabetesinformation och hjälpinsatser 
Miljövård 
Hörselinformation och hjälpinsatser  
Hedersrådet 
Informationsteknologi 
Internationella relationer 
Leoklubbar* 
ALERT-program 
Lions Quest* 
Lions service för barn 
Lions fredsaffischtävling 
PR och Lions information 
Läsprogram 
Syninformation och hjälpinsatser 
Ungdom (Lions tillfällen för ungdom) 
Ungdomsläger och ungdomsutbyte 
  
Ämbetsperioden för ordförande i kommittéer med en a sterisk (*)  kan vara tre år med 
ett årligt godkännande. Dessa ordförande bör därför endast tillsättas när respektive post 
är ledig. 
 
Alla ordförandeposter på 1 år kan inrapporteras via MyLCI, förutom distriktets ordförande 
för ungdomsläger och ungdomsutbyte som ska inrapporteras via formuläret YCE-510D. 
 
Det är viktigt att inrapportera distriktsordförandena till LCI så tidigt som möjligt för att 
säkerställa att dessa distriktsledare får ta del av viktigt information som skickas ut. 
 
LCIF distriktskoordinator är LCIF:s ambassadör i di striktet och kan tillhandahålla 
värdefull information om hur man kan stödja LCIF sa mt information om 
anslagsprogram för lokala projekt. Distriktets LCIF -koordinator bör alltid inbjudas 
till att delta i distriktsrådsmöten. 
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Val av kommittéordförande 
 
Välj dina kommittéordförande med omsorg. De bör: 
 

• Vara respekterade av distriktets lionmedlemmar
• Ha goda kunskaper om distriktets klubbar
• Vara intresserade av och kunniga i sitt respektive område
• Vara energiska och kända för att få saker och ting uträttade
• Kunna samarbeta smidigt med andra
• Ha lätt för att kommunicera

 
Information för de flesta av distriktets kommittéordförande finns på organisationens 
webbplats. 
 

 
Kongressordförande  
Såväl den internationella kongressen, riksmötet som distriktsmötet kräver samordning och 
marknadsföring i distriktet för att bli lyckade. 
 
Åligganden 
 

• Att informera distriktets lionmedlemmar om distriktsmötet och riksmötet samt den 
internationella kongressen.

• Att uppmana distriktets klubbar att tillsätta en kongressordförande.
• Att upplysa klubbarna om dessa möten, till exempel via distriktsguvernörens 

nyhetsbrev, klubbesök, zonmöten och distriktsomfattande evenemang, speciella 
utskick, tidningen LION och LCI:s webbplats.

• Att informera klubbarna om arrangemang, program och kostnad för att delta i 
distriktsmötet och riksmötet och den internationella kongressen.

• Att arbeta med samordning av och medverka vid distriktsmöten och 
 distriktskonferenser. 
• Planera och genomföra delegationsevenemang vid den internationella kongressen. 

 
 
Ordförande för kultur- och samhällsaktiviteter  
Denna ordförande uppmuntrar klubbarna i distriktet att planera och genomföra projekt 
inom områdena Lions lag i arbete samt Lions kultur- och samhällsprojekt. 
 
Programmet Lions lag i arbete introducerades år 2008 och det uppmuntrar klubbarna att 
genomföra projekt som förbättrar till exempel hem för hemlösa, hem för misshandelsoffer, 
samlingscenter, lekplatser eller rekreationsläger för handikappade barn. 
 
Lions program om kultur- och samhällsaktiviteter introducerades år 2000 och det 
uppmuntrar klubbarna att genomföra kulturprojekt, till exempel lokala konserter, 
teaterproduktioner, konstutställningar och hantverk.  
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Åligganden 
 

• Att bekanta sig med informationen för ordförande för kultur- och samhällsaktiviteter 
på organisationens webbplats. 

• Att identifiera lämpliga projekt i distriktet. 
• Att besöka klubbarna och berätta för medlemmarna hur viktiga samhällsprojekten 

är. Uppmuntra klubbarna till att utse en ordförande för kultur- och 
samhällsaktiviteter. 

•  Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om 
distriktets aktiviteter och överlämna en sammanfattning av dem till efterträdaren. 

 
Ordförande för diabetesinformation och hjälpinsatse r 
Programmet för diabetesinformation och hjälpinsatser antogs i mars 1984 för att sprida 
information om diabetes genom lokala utbildningar, kampanjer och direkta hjälpinsatser.  
 

Åligganden 
• Att bekanta sig med informationen för diabetesordförande på organisationens 

webbplats. 
• Kontakta Lions diabetesordförande runtom i världen via LCI:s Facebookgrupp för 

diabetesordförande. 
• Använda tillgängliga resurser hos olika diabetesorganisationer för att inhämta 

kunskaper  
om diabetes och diabetisk retinopati. 

• Identifiera lämpliga projekt i distriktet. 
• Utveckla partnerskap med relevanta organisationer och yrkesverksamma för att ha 

ytterligare resurser att tillgå. 
• Genomför och uppmuntra klubbar eller distriktet att delta i: 

o Framsteg: Lions för diabetesinformation (deltagande klubbar kan erhålla ett 
tygmärke)  

o LCIF:s Core 4-anslagsprogram  
o Lions informationsmånad om diabetes (november) 
o Världsdiabetesdagen (14 november) 

• Uppmuntra klubbar att utse en diabetesordförande. 
• Informera klubbarna om utmärkelsen "Nya horisonter inom diabetesinformation". 
• Planera och presentera diabetesinformation vid forum, zonmöten, distriktsmöten 

och riksmöten. 
• Informera distriktsguvernören om aktiviteter i distriktet, uppmuntra klubbar att 

inrapportera sina diabetesprojekt via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. 
• Överlämna en rapport till efterträdaren. 

 
 
Miljöordförande  
Distriktets miljöordförande uppmuntrar klubbarna i distriktet att planera och genomföra 
projekt inom området Lions gröna team, till exempel städning i närmiljön, trädplantering, 
återvinning och miljöinformation. Ordföranden ansvarar även för att uppmuntra klubbarna 
att delta i Lions fototävling om miljö. 
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Åligganden  
 

• Bekanta sig med informationen för ordförande för miljövård på organisationens 
webbplats. 

• Kontakta Lions miljöordförande runt om i världen via LCI:s Facebook grupp för 
miljöordförande. 

• Utnyttja tillgängliga resurser hos miljömyndigheter/organisationer för att få kunskap 
om miljöprioriteringar i regionen. 

• Identifiera lämpliga projekt i distriktet inom området Lions gröna team. 
• Utveckla partnerskap med relevanta organisationer och yrkesverksamma för att ha 

ytterligare resurser att tillgå.
• Genomföra och uppmuntra klubbarna och distriktet att delta i följande evenemang:

o Lions fototävling om miljö. Utvalt foto måste vara guvernörsrådsordföranden 
tillhanda senast den 15 januari. 

o Servicekampanjen Skydda vår miljö (april) 
• Besöka klubbarna och förklara hur viktigt det är att skydda våra naturresurser 

tillhandahålla information om resurser för att genomföra aktiviteter samt ge idéer 
och förslag. 

• Uppmuntra klubbarna till att utnämna var sin miljöordförande. 
• Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om 

distriktets miljövårdsaktiviteter. 
• Överlämna en rapport till efterträdaren. 
 

 
Ordförande för hörselinformation och hjälpinsatser 
Programmet hörselinformation och hjälpinsatser blev en omfattande aktivitet inom Lions 
1971.  
 

Åligganden 
• Bekanta sig med informationen för hörselordförande på organisationens 

webbplats. 
• Kontakta Lions hörselordförande runtom i världen via LCI:s Facebookgrupp för 

hörselordförande. 
• Använda tillgängliga resurser hos olika hörsel- och dövorganisationer för att 

inhämta kunskaper  
om hörselnedsättning och dövhet. 

• Identifiera lämpliga projekt i distriktet. 
• Utveckla partnerskap med relevanta organisationer och yrkesverksamma för att 

ha ytterligare resurser att tillgå. 
• Genomför och uppmuntra klubbar eller distriktet att delta i: 

o Lions program för återanvändning av hörapparater (HARP). 
o LCIF:s program för billiga hörapparater (AHAP). 

 

• Uppmuntra klubbar att utse en ordförande för hörselinformation och 
hjälpinsatser. 

• Planera och presentera hörselinformation vid forum, zonmöten, distriktsmöten 
och riksmöten. 

• Informera distriktsguvernören om aktiviteter i distriktet, uppmuntra klubbar att 
inrapportera sina hörselprojekt via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. 
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• Överlämna en rapport till efterträdaren. 
 

 
 
Hedersrådets ordförande  
Distriktsguvernören kan utse ett hedersråd som skall bestå av tidigare internationella 
tjänstemän. Dessa skall ha fullgjort sina skyldigheter och de skall också vara medlemmar 
i lionklubbar i distriktet, vilka skall ha fullgjort sina skyldigheter. Hedersrådet 
sammanträder och arbetar enligt distriktsguvernörens riktlinjer. Hedersrådets skall verka 
under distriktsguvernörens ledning och dess syfte är att skapa harmoni inom distriktet. 
Hedersrådets ordförande deltar i distriktsrådets möten när så begärs av 
distriktsguvernören. 
 
Åligganden  
 

• Att skapa harmoni inom distriktet.
• Att utföra uppgifter enligt begäran från distriktsguvernören.
• Att sammanträffa på anmodan av distriktsguvernören.
• Att efter ingående granskning lägga fram förslag till lösning av problem som 

distriktsguvernören begärt att rådet ska behandla. 
 
IT-ordförande  
De snabba framstegen inom teknologin påverkar alla aspekter av vårt dagliga liv, oavsett 
var vi bor i världen. Lions distrikt uppmuntras till att följa med i utvecklingen bland annat 
genom att utnämna en IT-ordförande. 
 
Åligganden 

 
• Att utforma och underhålla en hemsida för distriktet.. 
• Att använda e-post både för distriktets interna och externa kommunikation. 
• Att hjälpa klubbarna sända sina månatliga medlemsrapporter, aktivitetsrapporter 

och registrera tjänstemän via webbplatsen MyLCI. Klubbar som inte använder 
MyLCI kan skicka in den månatliga medlemsrapporten och registrera sina 
klubbtjänstemän genom att skicka in pappersformulären (MMR och formulär för att 
inrapportera klubbtjänstemän) till Member Service Center vid det internationella 
huvudkontoret via e-post memberservicecenter@lionsclubs.org eller fax 630-706-
9295. OBS! MyLCI gäller ej de multipeldistrikt som för närvarande använder sin 
egen databas för medlemsrapportering. 

• Att visa klubbarna hur de kan läsa och ladda hem organisationens officiella 
publikationer, nyhetsbrev matriklar och annan användbar information från Lions 
webbplats.  

• Att utveckla ett datahanteringssystem för distriktets verksamhet. 
• Att arbeta med andra innovativa projekt. 
• Att granska klubbarnas webbsidor och publikationer för att säkerställa att endast 

organisationens officiella logotyper används. 
• Att påminna de klubbar som har webbsidor att endast medlemmar skall ha tillgång 

till medlemsinformation. För skydd av personlig information skall allmänheten inte 
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ha tillgång till medlemmarnas namn och/eller adresser. Det enda undantaget är 
information om klubbtjänstemännen. 

• Uppmuntra och hjälpa klubbarna att använda e-klubbhusets webbplats. 
• Samarbeta med organisationens IT-division för att samla in information, delta i 

tester och vara involverad i andra IT-relaterade aktiviteter. 
 

 
Ordförande för internationella relationer 
Ordförande för internationella relationer har som uppgift att uppmuntra klubbar att delta 
i aktiviteter för att stödja Lions Clubs Internationals tredje syfte:  "Att skapa och 
upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk."  
 
 
Åligganden 
 

• Att bekanta sig med informationen för ordförande för internationella relationer på 
organisationens  webbplats. 
• Identifiera lämpliga program att genomföra i distriktet: 
• Genomför och uppmuntra klubbarna att delta i: 

o Internationell vänklubbsverksamhet 
o Lions Dag med Förenta Nationerna 

• Att sammanträffa med lionledare i distriktet för att upprätta en samordnad plan för 
verksamhetsåret.  

• Besöka klubbarna och förklara för medlemmarna hur stor betydelse internationella 
program har. 

• Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om 
distriktets aktiviteter. 

• Överlämna en rapport till efterträdaren. 
 

 
Leoordförande  
Leoprogrammet erbjuder ungdomar tillfälle att utveckla ledarfärdigheter genom 
meningsfulla hjälpinsatser på lokal nivå. Leoordföranden bidrar till framgångarna i 
distriktet genom marknadsföring, utveckling och fortlöpande stöd till leoklubbarna. 
Leoordförande utnämns både på distriktsnivå och på multipeldistriktsnivå och innehar sin 
respektive post i ett eller tre år under vilken de uppmuntrar leomedlemmarna och 
leorådgivarna att tillföra ny energi, inspirera till nya idéer avseende hjälpinsatser och 
stödja programmets tillväxt. 
 
Åligganden 
 

• Att tillhandahålla uppmuntran, stöd och motivation till alla lionmedlemmar som är 
involverade i nyklubbildning av leoklubbar och andra aktiviteter för att utveckla 
programmet.  

• Att bekanta sig med grundregler och förfarande för fadderskap av en leoklubb.  
• Att granska informationen i avsnittet Leoordförande på organisationens webbplats.
• Att främja och marknadsföra leoprogrammet i distriktet och att uppmuntra 

lionklubbar att vara fadder för leoklubbar.
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• Att vara förtrogen med leoresurser och material som det internationella 
huvudkontoret tillhandahåller. 

• Säkerställa att distriktets leoklubbar årligen inrapporterar klubbtjänstemän, 
medlemmar och serviceaktiviteter via MyLCI.

• Att ta kontakt med leorådgivare för nya leoklubbar för att erbjuda stöd och hjälp. 
Upprätthålla kontakt med leorådgivare i befintliga klubbar.

• Att arrangera två ledarutvecklingsseminarier i början av verksamhetsåret: ett för 
leorådgivare och ett för leoklubbarnas tjänstemän.

• Att i rådgivande kapacitet delta i leodistriktets styrelsemöten (om ett sådant distrikt 
 bildats). 
• Vara officiell kontaktperson mellan Lions distriktsråd och leorådet i distriktet. 
• Att hålla distriktsguvernören underrättad om leoprogrammets framsteg i distriktet 

samt till distriktsrådet rapportera alla ändringsförslag till leodistriktskonferensen. 
• Uppmuntra tidigare leomedlemmar att bli medlemmar i befintliga lionklubbar eller 

bilda en ny lionklubb, samarbeta med leomedlemmar och leorådgivare i distriktet 
för att informera om de många incitament och möjligheter som finns för 
leomedlemmar som blir lionmedlemmar. 

• Regelbundet sammanträffa med multipeldistriktets leoordförande, om en sådan 
finns. 
 

 
ALERT-ordförande  
Lions ALERT-program uppmuntrar Lions medlemmar, distrikt och multipeldistrikt till att 
samarbeta med lokala myndigheter för att utveckla och sammanställa en handlingsplan i 
händelse av en naturkatastrof eller annat nödläge. 
 
Åligganden 
 

• Överväga gemensamma projekt med Röda Korset/Röda Halvmånen. 
• Besöka klubbarna och uppmuntra dem till att sammanställa en egen ALERT-plan. 

De kan därmed erhålla ett speciellt tygmärke till klubbstandaret. Erbjud din hjälp. 
• Informera distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret om pågående 

aktiviteter.  
• Överlämna en rapport till efterträdaren. 

 
 

Lions Quest-ordförande  
Lions Quest är ett omfattande och positivt ungdomsutvecklingsprogram som sponsras av 
Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation. Programmet 
involverar hem, skola och samhälle för att skapa kapabla och friska unga människor med 
god karaktär genom att utveckla deras erfarenheter, karaktär, värderingar, service, 
tolerans och förhindra bruk av droger. 
 
Åligganden 
 
 • Bekanta sig med alla Lions Quest-program som beskrivs på Lions Quests 

webbplats www.lions-quest.org och på Lions Quest-programmets informations CD 
och DVD. 
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 • Berätta om Lions Quest-programmet vid lionklubbarnas möten, distriktsrådets 
möten samt andra lionevenemang och konferenser. Ha kännedom om vilka 
resurser som finns tillgängliga från LCIF och tillhandahålla information till de 
lionklubbar som efterfrågar detta. 

 • Bilda nätverk med skolor, andra utbildningsinstitutioner och andra organisationer 
som är involverade i utbildning i ditt distrikt. 

 • Lära sig mer om målet med pågående Lions Quest-aktiviteter i 
distriktet/multipeldistriktet, till exempel klubbar som har sponsrat programmet under 
senare år och skolor som använder programmet. 

 • Uppmuntra klubbarna i distriktet att främja och marknadsföra programmet bland 
skolpersonal. 

 • Uppmuntra klubbarna i distriktet att sponsra Lions Quest-träning eller materialinköp 
för lokala skolor. 

 • Stödja klubbar som är involverade i Lions Quest-programmet att finna lokala källor 
till finansiering för att stödja och upprätthålla programmet. 

 • Skapa publicitet kring Lions Quest-programmet i distriktet. 
 • Hålla distriktsguvernören och LCIF:s Lions Quest Department informerade om 

framsteg och resultat för Lions Quest-aktiviteter i distriktet. 
 • Stödja samordning av Lions Quest-träning och seminarier i ditt distrikt samt 

ifyllande av ansökningar av Core 4-anslag i förekommande fall. 
 
 

Ordförande för Lions service för barn  
Detta program antogs år 2003 och syftet med programmet är att förbättra livet för barn 
och ungdomar som befinner sig i svåra omständigheter, detta genom att erbjuda 
hälsovård och utbildning, både lokalt och internationellt. Denna ordförande hjälper 
klubbarna att hjälpa barn i nöd. 
 
Åligganden 
 
 • Bekanta sig med informationen för ordförande för service för barn, vilken finns att 

läsa på organisationens webbplats. 
 •    Kontakta andra ordförande via LCI:s Facebookgrupp för ordförande för Lions 

service för barn. 
 •    Nätverka med lärare, myndigheter, hälsovården och andra individer som hjälper 

barn i nöd för att få information om behoven i distriktet. 
• Identifiera lämpliga projekt för distriktet. 
• Genomför och uppmuntra deltagande i: 

o Lions barn först 
 • Hålla distriktsguvernören underrättad om distriktets aktiviteter och uppmuntra 

klubbarna att rapportera sina aktiviteter för barn via serviceaktivitetsrapporten på 
MyLCI.  

• Att överlämna en rapport till efterträdaren. 
 
 
Ordförande för Lions fredsaffischtävling  
Distriktets ordförande för affischtävlingen för fred är ansvarig för samordningen av denna 
årliga tävling som uppmanar ungdomar att illustrera vad fred betyder för dem. 
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Åligganden  
 

• Att vara förtrogen med bestämmelserna för deltagande i denna tävling.
• Att hålla anföranden om tävlingen i distriktets klubbar för att uppmuntra dem att 
 medverka.
• Att vara resursperson och att besvara eventuella frågor som gäller tävlingen. 
• Att uppmuntra till deltagande i affischtävlingen vid distriktsmötet.
• Att tillsammans med distriktsguvernören välja ut distriktets vinnare.
• Att kontakta guvernörsrådsordföranden för att få bekräftat att distriktets bidrag har 

anlänt i tid för att komma med i multipeldistriktets bedömning.
• Att hjälpa ansvariga ordförande i respektive klubbar att offentliggöra det vinnande 

bidraget på lokal nivå.
• Att fungera som kontaktlänk mellan distriktet och det internationella huvudkontoret i 

alla frågor som gäller tävlingen.
 
 

Ordförande för PR och Lions information  
Denna ordförande har till uppgift att ge vägledning och stöd till klubbarnas PR-ordförande 
och att informera allmänheten och lionmedlemmarna om distriktets aktiviteter. Det 
rekommenderas att en före detta distriktsguvernör innehar denna befattning. 
 
Åligganden  
 

• Att arrangera en kurs för klubbarnas PR-ansvariga.
• Att sköta distriktets PR-verksamhet, inklusive pressmeddelanden till media och att 

redigera eller hjälpa till med distriktets nyhetsbrev. 
• Att motivera klubbarna att arbeta med PR på lokal nivå.
• Att upplysa klubbarna om tryckt PR-material som Lions Clubs International 

tillhandahåller och hur dessa kan utnyttjas för intern och extern kommunikation.
• Att uppmana klubbarna att sända representanter till distriktsmötet, riksmötet och 

den internationella kongressen. 
• Att hjälpa klubbarnas PR-ansvariga att sprida information om organisationens 
 program.
• Att i god tid underrätta klubbarna om distriktsguvernörens besök och sända dem 

biografisk information om honom/henne.
• Att ha hand om publiciteten vid besök av internationella tjänstemän, direktorer och 

andra prominenta gäster.
• Att ansvara för distriktets egendom som till exempel publikationer och audiovisuella 

program.
• Att upplysa klubbarnas PR-ansvariga om att det är deras uppgift att se till att 

lionskyltar sätts upp vid ortens infarter liksom att de underhålls. 
• Att uppmuntra klubbarna att använda sin webbsida och sociala medier 
 
 

Ordförande för läsprogram 
Läsprogrammet inleddes 2012 för att under en 10-årsperiod öka läs- och 
skrivkunnigheten.  Det är ett upprop till alla lionklubbar runtom i världen att agera och 
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anordna serviceprojekt och aktiviteter som betonar vikten av att kunna läsa och som tar 
upp specifika behov vad gäller lokala läs- och skrivkunskaper.  
 

Åligganden 
 

• Kontakta Lions ordförande för läsprogram runtom i världen via LCI:s 
Facebookgrupp för ordförande för läsprogram. 

• Använd tillgängliga resurser från officiella läs- och utbildningsorganisationer för att 
få kunskap om potentiella behov i regionen. 

• Identifiera lämpliga projekt i distriktet. 
• Fastställ mål och sammanställ en övergripande plan för distriktet 
• Utveckla partnerskap med relevanta organisationer och yrkesverksamma för att ha 

ytterligare resurser att tillgå. 
• Genomför och uppmuntra klubbar eller distriktet att delta i: 

o Internationella läskunnighetsdagen 
• Uppmuntra klubbar att utse en ordförande för läsprogram 
• Planera och presentera information om läskunnighet vid forum, zonmöten, 

distriktsmöten och riksmöten. 
• Informera distriktsguvernören om aktiviteter i distriktet, uppmuntra klubbar att 

inrapportera sina läsprojekt via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. 
• Överlämna en rapport till efterträdaren. 

 

 
Ordförande för syninformation och hjälpinsatser  
Syftet med programmet är att tillhandahålla program och hjälpinsatser till personer som är 
blinda eller har nedsatt syn samt förebygga blindhet som går att förebygga. 
 
Åligganden 
 

• Att bekanta sig med informationen om denna post, vilken finns att läsa på 
organisationens webbplats 

• Kontakta med Lions synordförande runt om i världen via LCI:s Facebookgrupp för 
synordförande.

• Använda tillgängliga resurser från officiella organisationer för synskadade för att få 
kunskap om blindhet som går att förhindra. 

• Identifiera lämpliga projekt i distriktet. 
• Utveckla partnerskap med relevanta organisationer och yrkesverksamma för att ha 

ytterligare resurser att tillgå. 
• Genomför och uppmuntra klubbar eller distriktet att delta i: 

o Lions ögonvårdsprogram (LEHP) 
o Lions center för glasögonåtervinning (LERC) 
o Lions ögonbanker 
o LCIF SightFirst 
o Hundraårsjubileets hjälputmaning Syn till alla (oktober) 
o Världssyndagen (14 oktober) 
o Lions ögonbanksvecka 
o Internationella vita käppen-dagen 
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o Helen Keller-dagen 
• Uppmuntra klubbar att utse en ordförande för syninformation och hjälpinsatser. 
• Informera klubbarna om den årliga utmärkelsen för framstående insatser. 
• Planera och presentera information om att förebygga blindhet vid forum, zonmöten, 

distriktsmöten och riksmöten. 
• Informera distriktsguvernören om aktiviteter i distriktet, uppmuntra klubbar att 

inrapportera sina synprojekt via serviceaktivitetsrapporten på MyLCI. 
• Överlämna en rapport till efterträdaren. 

 
 

Ungdomsordförande (Lions tillfällen för ungdom)  
Denna ordförande har översyn över kommittén Lions tillfällen för ungdom, som samordnar 
alla ungdomsrelaterade aktiviteter i distriktet. Kommittén är sammansatt av ordförandena 
för leoklubbar, ungdomsläger och ungdomsutbyte samt internationella affischtävlingen för 
fred. Den kan också inkludera ordförande för andra ungdomsaktiviteter som sponsras på 
distriktsnivå. Det rekommenderas att den vice distriktsguvernören sitter med i kommittén 
och även leodistriktets president (i förekommande fall). 
 
Åligganden 

 
• Att vara förtrogen med distriktets ungdomsprogram, till exempel leoklubbar, 

ungdomsutbyte och ungdomsläger, fredsaffischtävlingen med flera. Ytterligare 
information finns på organisationens webbplats www.lionsclubs.org, klicka på 
Svenska och ange ordet ungdomsutveckling.  

• Att ge ordförandena som arbetar med ungdomsaktiviteter en möjlighet att utbyta 
idéer och att samordna sina aktiviteter. 

• Att verka för att distriktets lionklubbar arbetar med ungdomsaktiviteter. 
• Att ge vägledning till klubbarnas och distriktets ungdomskommitté. 
• Att sprida information om utmärkelser som LCI tillhandahåller, till exempel Årets 

leo, Leoklubbens excellensutmärkelse, Distriktets/multipeldistriktets leoordförande, 
Den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidentens utmärkelse, Topp tio ordförande för 
ungdomsläger och ungdomsutbyte samt Unga ledare i tjänst. 

 
 

Ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte  
Lions internationella program för ungdomsläger och ungdomsutbyte genomförs av 
lionmedlemmar som är intresserade av att främja internationell förståelse och av att 
sponsra ungdomsaktiviteter. 
 
Åligganden 
 

• Att följa upp tidigare års ungdomsläger och ungdomsutbyte, sammanställa och 
genomföra en plan för att uppnå målen för distriktets ungdomsläger och 
ungdomsutbyte.

• Att bekanta sig med policyn för organisationens ungdomsläger och 
ungdomsutbyte, vilken finns att läsa i den internationella styrelsens policymanual 
på organisationens webbplats samt se till att distriktets aktiviteter följer gällande 
policy. 

• Att bekanta sig med informationen för ordförande och lägerledare, vilken finns på 
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organisationens webbplats.
• Att uppmuntra distriktets klubbar att delta i ungdomsläger och ungdomsutbyte. 
• Att överväga att distriktets sponsrar Lions internationella ungdomsläger. 
• Att upprätta ett utbytesprogram med Lions distrikt i andra länder.
• Att granska värdfamiljer och sökande ungdomar. 
• Att hjälpa till att planera boende och aktiviteter tillsammans med lägerledarna. 
• Anordna kulturella program och information till sponsrade deltagare och till 

värdfamiljer.
• Att se till att alla utbytesungdomar har aktuella resehandlingar och lämplig 

försäkring. 
• Att hålla distriktsguvernören och det internationella huvudkontoret underrättade om  
 distriktets aktiviteter vid ungdomsläger och ungdomsutbyte. 
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Kapitel 5 
 
KLUBBVERKSAMHET 
 
Klubbframgångar  

 

Er klubb, ert sätt   

Denna handbok kommer hjälpa er att anpassa era klubbmöten så att de passar 
medlemmarnas behov och livsstilar på ett bättre sätt. Den innehåller en enkel och rolig 
övning för att hjälpa er att avgöra vilka mötesdelar ni ska behålla och vilka ni bör 
förändra. Den innehåller även en process för att hantera förändring. 

Planritning för en starkare klubb  

De mest effektiva lionklubbarna finner regelbundet sätt för att utöka effekten av sina 
hjälpinsatser, utveckla ledare och tillgodose klubbmedlemmarnas behov och 
förväntningar. Detta nya verktyg hjälper klubbarna att finna nya möjligheter för att utöka 
sina hjälpinsatser, förbättra sin verksamhet, öka antalet medlemmar och utveckla nya 
ledare och sedan utveckla en planritning för att genomföra förändringarna. Mindre 
förändringar kan komma att göra en stor skillnad och detta användarvänliga verktyg 
hjälper till att generera nya idéer.  

Klubbens excellensprocess   
 
Klubbens excellensprocess (CEP) hjälper klubbarna att bli mer effektiva avseende 
hjälpinsatser, kommunikation, ledarskap och medlemstrivsel.  Detta är en kurs på fyra 
steg. Varje steg kan genomföras under en session eller fördelas på fyra sessioner vid 
till exempel klubbmöten, en utbildning eller annan typ av samling.   
 
Det finns två versioner av CEP:   
   

1. Pro leds av en instruktör. Kursen är utformad för klubbar som vill att en utbildad 
instruktör från Lions kommer in och leder medlemmarna genom kursen. 

 
2. Lite är en självhandledd kurs. Kursen är utformad för klubbar som föredrar att en 

medlem i klubben leder kursen. 
 
I båda formaten kartlägger en deltagande klubb sina hemorters behov, analyserar 
medlemmarnas erfarenheter, identifierar klubbens och LCI:s resurser och utvecklar 
handlingsplaner för att stödja klubbens mål. 
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Månatlig medlemsrapport  
 

Nedan följer generella regler för inregistrering av  månatliga medlems-
rapporter på organisationens webbplats. Lionklubbar  i Sverige, Norge och 
Danmark skall dock göra den månatliga inrapporterin gen på det sätt som 
har fastställts inom respektive multipeldistrikt. K ontrollera med distriktets 
IT-ordförande eller med MD-kontoret hur detta skall  ske. 
 
Alla lionklubbar och leoklubbar ombeds att rapportera medlemsförändringar varje 
månad. Även om inga ändringar har genomförts ska klubbarna inrapportera att "inga 
ändringar finns att rapportera för månaden."  Månatlig rapportering säkerställer korrekt 
fakturering på klubbarnas kontoutdrag, att utskick, utmärkelsekriterier och övrigt 
material skickas till rätt medlemmar. 
 
För att komma till webbplatsen MyLCI, följ länken nedan eller klicka på 
http://www.lionsclubs.org/SWmember-center/resources/mylci.php  
 

• Gå till LCI:s webbplats www.lionsclubs.org eller 
http://www.lionsclubs.org/SW/index.php   

• Klicka på länken MyLCI , längst upp i mitten, på sidan. 
•  

Klubbpresidenter och sekreterare kan skicka in sina månatliga medlemsförändringar på 
webbplatsen MyLCI. Medlemsändringar som inrapporteras via MyLCI registreras 
omedelbart och  det internationella huvudkontoret, klubbarnas, distriktets och 
multipeldistriktets tjänstemän och ordförande kan ta del av informationen. Aktuell 
rapporteringsmånad är öppen för insändande av rapporter under hela månaden – från 
den första till sista aktuella dagen för respektive månad. När "inga ändringar finns att 
rapportera för månaden" väljs kommer efterföljande inrapporteringar för den månaden 
att tillåtas.  Vederbörande rapporter kommer att uppdateras i enlighet med 
informationen.  Rapporteringsmånaden stängs klockan 24:00 den sista kalenderdagen i 
varje månad (lokal tid i Chicago). 
 
Notera: Webbplatsen MyLCI endast accepterar rapporter från den innevarande 
kalendermånaden.  Du har möjlighet att gå tillbaka upp till två (2) månader, tidigare 
rapporter kommer att visas i detaljavsnittet för den aktuella kalendermånadens rapport. 
 För rapporter som är äldre än två månader måste du skicka in en pappersrapport, 
formulär c23a, till Member Service Center. Använd adressen som anges nedan. 
 
Medlemsrapporter kan inte skickas in i förväg för framtida månader.  
 
Lions klubbpresidenter och sekreterare kan även skicka in sina månatliga 
medlemsändringar via pappersformuläret (c23a).  Medlemsrapporteringsformulär som 
tas emot senast den 20 i månaden (till exempel 20 juli, 20 augusti) kommer att 
registreras samma månad.  Pappersrapporten går att ladda ner från LCI:s webbplats 
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www.lionsclubs.org, klicka på svenska och ange sökordet c23 i sökfältet. Du kan även 
beställa det från Member Service Center via adressen som anges nedan. 
 
Pappersrapporter kan skickas till Member Service Center via post, fax eller e-post. 
 
Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook Illinois, 60523 USA 
Telefon:  630-203-3830 
Fax:      630-706-9295  
E-post:   memberservicecenter@lionsclubs.org  
 

Inrapportera klubbtjänstemän 
Varje år, efter det att en klubb har valt nya tjänstemän, ombeds klubbarna att 
inrapportera de nya klubbtjänstemännen till det internationella huvudkontoret.  När nya 
tjänstemän inrapporteras:   
 

• Kommer funktionen Hitta en klubb  på organisationens webbplats återspegla de 
nya tjänstemännen 

• Ny tjänstemän kommer motta utskick från det internationella huvudkontoret och 
distriktet. 

• De nya tjänstemännen kommer att ha behörighet och kommer kunna använda 
webbsidan MyLCI. 

 
Av samma anledningar ber vi att klubbar inrapporter a eventuella ändringar bland 
tjänstemännen under året.  Vi ber att varje klubb i nrapporterar sina nyvalda eller 
omvalda tjänstemän till det internationella huvudko ntoret senast den 15 maj varje 
år. 
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan inrapportera den nya tjänstemannainformationen 
och ändringar via MyLCI:s webbplats. Tjänstemän som inrapporteras via MyLCI 
registreras omedelbart och det internationella huvudkontoret, klubbens- distriktets- och 
multipeldistriktets tjänstemän och ordförande kan ta del av informationen.  
 
Klubbpresidenter och sekreterare kan även inrapportera sina nya tjänstemän och/eller 
ändringar via pappersformuläret Inrapportering av klubbtjänstemän (PU101).  
Pappersformuläret finns även att ladda hem på organisationens webbplats  
www.lionsclubs.org, klicka på svenska och ange sökordet Inrapportering av tjänstemän. 
 
Pappersrapporten Inrapportering av klubbtjänstemän kan skickas till Member Service 
Center via post, fax eller e-post. 
 
Lions Clubs International  
Member Service Center 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook Illinois, 60523 USA 
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Telefon:  630-203-3830 
Fax:      630-706-9295  
E-post:   memberservicecenter@lionsclubs.org  
 

Värdefulla rapporter på webbplatsen 
Det finns fyra värdefulla rapporter på webbplatsen som inte kräver något lösenord.   
 
Dessa rapporter är:  
• Medlemsregister (sorterad efter klubbnamn under distriktets benämning, denna 
rapport anger antalet tillagda, avförda eller överförda medlemmar i varje klubb i 
distriktet sedan verksamhetsårets början.) 
 
• Ej inrapporterat klubbtjänstemän (sorterad efter distriktets benämning, denna rapport 
anger de klubbar som inte har inrapporterat sina tjänstemän.   
 
Sammanställning av medlemstyper och kön per klubb (sorterad efter klubbnamn under 
distriktets benämning, denna rapport anger antalet medlemmar per kön och antalet 
medlemmar som betalar en reducerad medlemsavgift (familjemedlemmar, Leo Lion, 
studenter, unga vuxna.) 
 
• Cumulative-medlemsrapport (sorterad efter distriktets beteckning, denna rapport 
anger antalet klubbar i distriktet och det kumulativa antalet medlemmar som har lags 
till, avförts eller överförts sedan verksamhetsårets början. 
 
För att komma till rapporten besöker du till MyLCI:s inloggningssida på 
http://mylci.lionsclubs.org//.Från supportcentrets panel, till höger på sidan, väljer du 
medlemsrapporter. 

Hjälp med MyLCI 
Om du behöver hjälp eller önskar ytterligare information om webbsidan MyLCI kan du 
kontakta Member Service Center via telefon 630-468-6900 eller via e-post 
mylci@lionsclubs.org. 

 

Klubbens rapport över serviceaktiviteter 
 
Serviceaktivitetsrapporten är ett viktigt sätt att mäta och följa upp information om den 
inverkan lion- och leomedlemmarnas globala humanitära insatser har. 
Sammanställningen av klubbarnas information visar trender gällande hjälpinsatser och 
kan påverka organisationens framtida program och planering av resurser. 
 
Rapporten över serviceaktiviteter ger även klubbarna ett flertal olika verktyg för att 
inrapportera och följa upp sina hjälpinsatser samt dela med sig av informationen med 
andra. Klubbarna kan: 
 

• Skriva in egen text om respektive aktivitet. 



 
 

V-5 

• Ladda upp foton. 
• Söka efter aktiviteter genom att använda nyckelord och andra sökkriterier. 
• Registrera viktiga återkommande aktiviteter. 
• Dela med sig av informationen med andra klubbar. 
• Sätta upp mål om sina hjälpinsatser och följa upp framstegen på vägen att nå 

dem. 
 
På distriktsnivå kan distriktets ledare använda klubbarnas rapporter till att 
sammanställa egna rapporter om serviceaktiviteter i distriktet, följa upp klubbarnas 
insatser i de hundraårsjubileets servicekampanjer, sätta upp mål för hela distriktet och 
följa upp framstegen på vägen mot att uppnå dem. 
 
Distriktets ledare bör uppmuntra klubbarna till att skicka in rapporter över 
serviceaktiviteter varje månad. Om inga serviceaktiviteter har genomförts under 
månaden behöver ingen inrapportering göras. Klubbsekreterarna har till och med den 
15 juli på sig att inrapportera serviceaktiviteter för verksamhetsåret. 
 
Observera  att klubbarnas rapporter över serviceaktiviteter endast kan inregistreras på 
internet (webbplatsen MyLCI). Rapporter på papper accepteras inte längre. 
 
För mer information skickar du e-post till programs@lionsclubs.org.  
 
 

Klubbkonton  

 
Klubbkonton med utestående skulder 
 
Som distriktsguvernör kommer du varje månad att erhålla listor som utvisar saldon på 
kontona för alla klubbar i distriktet. Använd dessa listor som ett verktyg för att påminna 
klubbarna om att medlemsavgifter och klubbrekvisita skall betalas regelbundet och 
inom föreskriven tid.  
 
Distriktsguvernören kan komma att kontaktas för att för att bistå med hjälp och förslag 
för att komma till rätta med utestående skulder för klubbar som inte betalar regelbundet 
eller inom föreskriven tid. Hans/hennes hjälp och agerande är ofta till stor hjälp för att 
klubben skall kunna rätta till sina betalningsrutiner. Frågor eller önskemål om hjälp kan 
skickas till Accounts Receivable and Club Account Services via e-post 
membershipbilling@lionsclubs.org. 
 
 

Finansiell avstängning av lionklubbar 
En lionklubb stängs av automatiskt om den har utestående skuld på mer än USD 20,00 
per medlem eller USD 1 000,00 per klubb, vilkendera är lägre, vilken är äldre än 120 
dagar. Detta omfattar klubbens charter, rättigheter, förmåner och skyldigheter.  
 
I den händelse att klubben inte uppnår fullgod status, enligt definition i den 
internationella styrelsens policymanual, senast den 28:e i månaden efter den månad 
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klubben stängdes av kommer klubben automatiskt att läggas ner. 
 
En avstängd klubb kan genomföra möten för att diskutera klubbens framtid och för att 
finna åtgärder och lösningar för att återfå fullgod status samt utföra betalningar för att 
reglera utestående skuld på klubbkontot eller ansöka om en avbetalningsplan. Klubben 
kan dock inte vara involverade i följande aktiviteter. 
 

(a)  Genomföra serviceaktiviteter och/eller insamlingsaktiviteter. 
(b)  Delta i distriktets evenemang och/eller seminarier. 
(c)  Stödja eller nominera kandidat till post i distriktet, multipeldistriktet eller 

på internationell nivå. 
(d)  Sända in månatliga medlemsrapporter. 
(e)  Stå fadder för nya lionklubbar, leoklubbar eller lionessklubbar. 

 
Organisationen informerar varje månad alla distriktsguvernörer om vilka klubbar i 
distriktet som är avstängda, inte längre är avstängda eller har lagts ner. 
Distriktsguvernören kan tillsammans med andra distriktstjänstemän undvika onödiga 
nedläggningar av klubbar genom att uppmuntra avstängda klubbar att antingen 
inbetala klubbens utestående skuld eller genom att förhandla fram en avbetalningsplan 
med Finance Division vid det internationella huvudkontoret. 
 
 
Aktivera en klubb som har stängts av på grund av fi nansiella skäl 
 
För att en klubb skall återfå fullgod status och återföras från finansiell avstängning 
måste klubben: 
 

• Betala hela den utestående skulden och skicka in en kopia av inbetalningskvittot 
till Accounts Receivable and Club Account Services via e-post 
accountsreceivable@lionsclubs.org. 

• regelbundet skicka in månatliga medlemsrapporter och därmed se till att antal 
medlemmar är korrekt. En reaktiveringsrapport krävs inte under förutsättning att 
klubbens medlemslista granskas regelbundet. 

• Om full betalning inte kan göras skall bör klubben ansöka om en 
avbetalningsplan och därefter skicka in betalningar i enlighet med denna. 
Klubben kommer att aktiveras när full betalning har erhållits. 

 

Nedläggning av klubbar på grund av finansiell avstä ngning 
 

Avstängda klubbar som inte betalar sin skuld senast den 28:e i månaden efter den 
månad klubben stängdes av kommer att läggas ner automatiskt. Klubbar kan dock 
reaktiveras efter det att full betalning samt komplett ifylld och av distriktsguvernören 
undertecknad reaktiveringsrapport har erhållits.  Även första vice distriktsguvernör kan 
skriva under reaktiveringsrapporten om fler än 10 klubbar går från avstängd till 
reaktiverad under ämbetsåret. Betalning och handlingar måste ha ankommit inom tolv 
månader från det att klubben i fråga lades ner.  
 
Distriktsguvernören måste skicka in den kompletta Reaktiveringsrapporten (DA-970) till 
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Accounts Receivable and Club Account Services vid det internationella huvudkontoret 
om en klubb önskar att reaktiveras. Denna rapport finns på organisationens webbplats. 
 
 

Status quo och prioriterad status  
 

Status quo och prioriterad status 
 
Status quo är ett tillfälligt återkallande av klubbens charter, rättigheter, privilegier och 
skyldigheter. Den verkställande administratören, och divisionerna utsedda av den 
verkställande administratören har, på den internationella styrelsens vägnar, rätt att 
placera lionklubbar i status quo och att frisläppa lionklubbar från status quo. Syftet med 
status quo är att stoppa verksamheten i de klubbar som inte fullgör sina skyldigheter 
som lionklubb, tills att anledningen till att klubben har placerats i status quo har lösts 
eller tills det att klubben läggs ned.   

Lionklubbar kan placeras i status quo av följande anledningar:  

1.  Underlåtenhet att följa organisationens syften:  En klubb kan omedelbart komma 
att placeras i status quo om klubben och dess medlemmar har inrapporterats på 
grund av en allvarlig handling, som till exempel vidtagna juridiska åtgärder eller 
underlåtenhet att lösa klubbkonflikter.  

a. När en klubb försatts i status quo kan den inte:  

1. Genomföra serviceaktiviteter.  

2. Genomföra några insamlingsaktiviteter.  

3. Delta i evenemang eller seminarier i distrikt, multipeldistrikt eller 
internationellt.  

4. Delta i något röstningsförfarande utanför klubben.  

5. Stödja eller nominera kandidater till poster i distriktet, multipeldistriktet 
eller internationellt. 

6. Sända in den månatliga medlemsrapporten och andra rapportformulär.  

7. Stå fadder för en lionklubb eller bilda en leoklubb eller lionessklubb.  

b. För att en klubb i status quo skall återfå fullgod status måste klubben:  

1. Rätta till orsakerna till att klubben har placerats i status quo.  

2. Betala alla utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och 
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internationella konton.  

3. Skicka in en komplett ifylld och undertecknad reorganiseringsrapport och 
inrapportera medlemmar och tjänstemannaändringar, vid behov.  

4. Rekommendation att frisläppa en klubb från status quo kan göras när som 
helst under året.  

c. Nedläggning: Vid allvarliga överträdelser, och när det är till fördel för 
organisationen, kan en klubbs charterbrev återkallas på begäran av första 
verkställande administratör, eller dennas utsedda representant, i samråd med 
den juridiska divisionen. 

2.  Underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter so m lionklubb  kan till exempel 
inkludera (men är inte begränsat till), underlåtenhet att regelbundet genomföra 
klubbmöten, underlåtenhet att skicka in medlemsrapporten under tre månader eller 
mer, underlåtenhet att betala distriktets eller multipeldistriktets avgifter eller liknande 
skyldigheter enligt punkt A.1 i detta kapitel eller de internationella stadgarna och 
arbetsordningen. 

Begäran om att placera en klubb, som inte fullgör sina skyldigheter, i status quo ska 
skickas in av distriktsguvernören och vara godkänt av första vice distriktsguvernören 
och zonordföranden. Tillräcklig information, som demonstrerar att klubben inte följer 
internationella stadgar och arbetsordning eller den internationella styrelsens 
policymanual, samt vilka åtgärder som vidtagits av DG-teamet, måste skickas in 
tillsammans med begäran.  Begäran måste ankomma senast 90 dagar före 
distriktsmötet/riksmötet. Klubben kommer att placeras i status quo när det finns 
betydande dokumentation som visar att klubben inte följer de internationella stadgarna 
och arbetsordningen.  

a. När en klubb försatts i status quo kan den inte:  

1. Genomföra serviceaktiviteter.  

2. Genomföra några insamlingsaktiviteter.  

3. Delta i evenemang eller seminarier i distrikt, multipeldistrikt eller 
internationellt.  

4. Delta i någon typ av omröstningsförfarande utanför klubben.  

5. Stödja eller nominera kandidater i distrikt, multipeldistrikt eller på 
internationell nivå.  

6. Sända in den månatliga medlemsrapporten eller andra rapportformulär.  



 
 

V-9 

7. Stå fadder för en lionklubb eller bilda en leoklubb eller lionessklubb.  

 

b. Alla tänkbara åtgärder skall vidtas för att hjälpa de klubbar som befinner 
sig i status quo innan deras charterbrev återkallas. Följande rutiner skall 
följas för att ge hjälp och stöd till klubbar som befinner sig i status quo:  

1. När en klubb har försatts i status quo på grund av underlåtenhet att 
fullfölja sina skyldigheter som lionklubb skall distriktsguvernörens team, 
eller samordningslion, omedelbart inleda ett samarbete med klubben med 
målet att klubben skall frisläppas från status quo. Distriktsguvernörens 
team måste hålla distriktsguvernören informerad om de framsteg som 
gjorts bland de klubbar i zonen som befinner sig i status quo.  

2. Om det är till hjälp kan distriktsguvernören utse en Certified Guiding Lion 
för att hjälpa klubben att återfå fullgod status. Certified Guiding Lion 
måste vara godkänd av både klubben och DG-teamet.    

3. Distriktsguvernören eller samordningslion måste granska framstegen och 
skriftligen informera det internationella huvudkontoret om framstegen eller 
eventuellt rekommendera att klubben läggs ned.   

 

c. För att en klubb i status quo skall återfå fullgod status måste klubben:  

1. Rätta till orsakerna till att klubben har placerats i status quo.   

2. Betala alla utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och 
internationella konton.   

3. Skicka in en komplett ifylld och undertecknad reorganiseringsrapport och 
inrapportera medlemmar och ändring av tjänstemän, vid behov,.  

4. Rekommendation att frisläppa en klubb från status quo kan göras när som 
helst under året.  

5. När klubben har återinförts kommer klubben ha möjlighet att revidera 
klubbens medlems - och tjänstemannaförteckning.   

d. Nedläggning: Klubbar som inte uppvisar någon förbättring eller några 
försök till att följa de internationella stadgarna och arbetsordningen och den 
internationella styrelsens policymanual inom den specificerade tidsramen 
kommer framläggas för den internationella styrelsen, styrelsen kommer sedan 
besluta om klubben ska läggas ned, förbli i status quo eller återfå fullgod eller 
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aktiv status.  

3. Icke-existerande eller fiktiv klubb 
a. Om det finns misstankar om att en klubb är fiktiv eller inte existerar måste en 

noggrann granskning av klubben genomföras, vilken kan inkludera:  

1. Genomgång av månatliga medlemsrapporter och vakanser eller mönster i 
medlemstillväxt eller medlemsminskning. 

2. Samla in bevis på klubbmöten och aktiviteter.  

3. Verifiera betalning av medlemsavgifter (distrikts- multipeldistrikts och 
internationella).  

4. Bekräfta närvaro vid zon- och regionmöten och distriktsevenemang.  

5. Kontrollera om flera charteransökningar sänts in samtidigt från ett 
distrikt.  

6. Samla in rapporter från distriktsguvernören, första och andra vice 
distriktsguvernörerna, zonordförande, regionordförande, GMT och GLT 
koordinatorerna och andra distrikts- eller multipeldistriktsledare.  

7. Kontakta internationella direktorer från området för att verifiera att 
klubben existerar och erhålla deras kommentarer.  

8. Samla in övrig relevant information.  

9. Ett skriftligt meddelande ska samtidigt sändas till klubben som 
rekommenderat brev eller annat sätt som bekräftar att mottagaren fått 
brevet, för att upplysa klubbpresidenten att deras klubb är föremål för 
granskning av organisationen och för att efterlysa svar. Om inget svar 
erhålls inom två veckor ska förfarandet upprepas på nytt. 

b. Om inget svar anhålls inom två veckor efter det andra skriftliga meddelandet 
skall ytterligare ett brev skickas till distriktsguvernören, första och andra vice 
distriktsguvernörerna och distriktets extensionsordförande för att upplysa dem 
om att klubben kommer att försättas i status quo och att distrikts- och 
klubbservicekommittén kommer att granska informationen som samlats in för att 
sedan framlägga sina rekommendationer för den internationella styrelsen, 
rekommendationer som till exempel:  

1. Nedläggning av klubben. 

2. Distriktsguvernörerna som godkände klubben kan komma att 
diskvalificeras för alla utmärkelser som utfärdas av organisationen, förlora 
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sin status som tidigare distriktsguvernör och kan komma tvingas att lämna 
organisationen.  

3. Fadderklubben kan komma att försättas i status quo. 

4. Andra lämpliga åtgärder kan komma att vidtas.   

c. Med anledning av den tid som krävs för att granska klubben bör information om 
en klubb som misstänks vara fiktiv ankomma till District and Club Administration 
Division senast 90 dager före distriktsmötet eller riksmötet.  

d. Klubben kommer att försättas i status quo när man mottagit tillräckligt med 
dokumentation som påvisar att klubben inte existerar.     

e. Nedläggning: Klubbar som misstänks vara fiktiva kommer att framläggas för den 
internationella styrelsen som sedan kommer att besluta om klubben bör läggas 
ned, förbli i status quo eller återfå fullgod eller aktiv status.  

4. Nedläggning eller samgående av klubbar -- När en lionklubb meddelar det 
internationella huvudkontoret att den vill lägga ner sin verksamhet eller gå samman 
med en annan klubb, och distriktsguvernören stödjer åtgärden och det inte verkar 
finnas andra alternativ, kommer klubbens att läggas ned automatiskt.   

Rekommendera att en klubb försätts i Status Quo 

Distriktsguvernören ska skicka in rekommendationsformuläret DA-971 för att placera en 
klubb i status quo. Formuläret finns på organisationens webbplats, www.lionsclubs.org. 
Skicka formuläret till: 

Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA 
Fax: 630-706-9273 
Email: Eurafrican@lionsclubs.org 

 

Återkalla nedläggning 

Nedläggning av en klubb kan återkallas inom tolv månader från det datum klubben 
lades ner om orsakerna till nedläggning har lösts. Alla tidigare skulder måste betalas. 
Distriktsguvernören eller samordningslion måste skicka in en reorganiseringsrapport för 
att nedläggningen skall återkallas. Reorganiseringsrapporter som mottas senare än 90 
dagar innan ett distriktsmöte eller riksmöte kan komma att läggas undan tills det att 
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mötet är avslutat.   

 

Beteckningen prioriterad klubb 

Beteckningen prioriterad klubb gör det möjligt för distriktsguvernörens team 
(distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören) 
att göra ytterligare två besök till klubben på bekostnad av den befintliga 
distriktsguvernörsbudgeten. Beteckningen förändrar inte klubbens status, rättigheter 
eller skyldigheter utan har utformats för att tillhandahålla stöd till klubbar som är i 
behov av extra stöd. 

Prioriterade klubbar omfattar automatiskt alla klubbar som chartrats under de senaste 
24 månaderna, klubbar som försatts i status quo, stängts av på grund av finansiella 
skäl och klubbar som upplösts under de senaste 12 månaderna och kan återinföras. 

Distriktsguvernören kan begära att ytterligare fem klubbar erhåller beteckningen 
prioriterad klubb. För att begära beteckningen prioriterad klubb för en klubb som inte 
nyligen chartrats, upplösts, försatts i status quo eller stängts av på grund av finansiella 
skäl, måste distriktsguvernören ange varför extra stöd är nödvändigt, tillhandahålla en 
plan som beskriver vilket stöd klubben behöver samt utse en Guiding Lion till klubben. 
Denna plan måste vara godkänd av klubben, distriktsguvernören och första vice 
distriktsguvernören och ska sedan skickas till District and Club Administration Division. 
Klubbarna måste fortsätta betala sina avgifter och uppfylla sitt ansvar som lionklubb, 
annars riskerar de att stängas av på grund av finansiella skäl och bli nedlagda. Om 
mätbara framsteg inte görs inom sex månader kan dessa klubbar förlora sin beteckning 
som prioriterad klubb. En klubb anses ha nått framgång när den har uppnått de mål 
som klubben fastställde när den erhöll beteckningen prioriterad klubb. Fler än fem 
klubbar kan erhålla beteckningen prioriterad klubb om detta godkänns av distrikts- och 
klubbservicekommittén. 

Skyddande status   

1. En lionklubb kan placeras i skyddande status, på begäran av 
distriktsguvernören, om landet eller det område där lionklubben är belägen har 
drabbats av:  

a. Krig eller annan typ av uppror.   

b. Politisk oro.  

c. Naturkatastrofer.  

d. Alla andra särskilda omständigheter som förhindrar en lionklubb att 
fungera normalt.  

2. En lionklubb skall inledningsvis vara placerad i skyddande status i 90 dagar, 
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plus i ytterligare dagar om så krävs.  

3. En lionklubb som är placerad i skyddande status är tillåten att fungera normalt, 
baserat på definitionerna av lionklubbens funktioner i den internationella 
styrelsens policymanual, men är undantagen från:  

a. Betalning av distriktets, multipeldistriktets och de internationella 
medlemsavgifterna.  

b. Insändande av den månatliga medlemsrapporten och andra 
rapportformulär.  

Klubben frisläpps från skyddande status när klubben kan genomföra sin verksamhet 
fullt ut, betala utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och internationella 
konton samt skickar in en reorganisationsrapport. Rekommendation om att frisläppa en 
klubb från skyddande kan göras när som helst under året, vid extrema svårigheter kan 
den internationella styrelsen, på begäran av distrikts- och klubbservicekommittén, 
minska medlemsavgifterna.   

 
 
Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb 
 
Denna utmärkelse ger erkänsla till lionmedlemmar som hjälper till att återuppbygga en 
liten befintlig klubb eller en klubb som har avregistrerats eller placerats i status quo och 
återföra dem till fullgod status. Utmärkelsen kan inte tilldelas distriktsguvernören. 
Endast en utmärkelse kan utdelas för varje klubb som återuppbyggs. 
 
För en klubb som ännu ej har lagts ner, stängts av eller försatts i status quo tilldelas 
utmärkelsen när lionmedlemmen har hjälpt en klubb med färre än 15 medlemmar att 
uppnå minst 20 aktiva medlemmar under verksamhetsåret. Klubben måste ha fullgjort 
sina skyldigheter, initierat nya serviceprojekt, skickat in månatliga medlemsrapporter tre 
månader i rad och betalat hela nästkommande halvårsfakturering för att utmärkelsen 
skall kunna tilldelas. 
 
För en klubb som redan är nedlagd, avstängd eller försatt i status quo tilldelas ut-
märkelsen efter det att klubben har reorganiserats och har minst 20 medlemmar. 
Klubben måste ha fullgjort sina skyldigheter, initierat nya serviceprojekt och skickat in 
månatliga medlemsrapporter tolv månader i rad för att utmärkelsen skall kunna 
tilldelas. 
 
 

Stöd till nya klubbar 
 
Guiding Lion och Certified Guiding Lion-programmet  
 
Guiding Lion-programmet hjälper nya klubbar under de första åren. Programmet hjälper 
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till att utveckla nya klubbar till aktiva serviceklubbar i respektive område. 
 
Uppmuntra distriktets Guiding Lions till att gå igenom kursen Certified Guiding Lion. 
Kursen tillhandahåller material för träning på egen hand eller i grupp, för att därmed 
göra dem ännu effektivare. Materialet finns tillgängligt på LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org. Ange Certified Guiding Lion i sökfältet på webbsidan. Du kan även 
kontakta Eurafrican Department för mer information om detta program eller för att 
erhålla en Certified Guiding Lion folder och presentationsmaterial. En CD ROM-skiva 
innehållande en PowerPoint-presentation och en instruktörshandbok finns att beställa, 
vilken är lämplig för gruppresentationer. 
 
Notera följande: 
 

1. En Guiding Lion kan inte samtidigt ge stöd till mer än två klubbar. 
2. För att upprätthålla sin status som Certified Guiding Lion måste medlemmen 

genomgå kursen för Certified Guiding Lion vart tredje år. 
 
När en ny klubb har chartrats kommer distriktsguvernören att utse upp till två Guiding 
Lions per klubb. De är vanligtvis medlemmar i fadderklubben, men detta är inget krav. 
Varje Guiding Lion bör vara en erfaren lionmedlem, men kan inte vara medlem i den 
nya klubben. Namn och kontaktinformation till Guiding Lions bör anges på den nya 
klubbens charteransökan. 
 

 En Guiding Lion: 
 

 - Erhåller materialet och levererar det till den nya klubben. 
 - Deltar i den nya klubbens möten under de första två åren. 
 - Ger råd och vägledning när så är nödvändigt. 
 - Erhåller en Guiding Lion-nål vid den nya klubbens charterfest. 
 - Uppmuntrar gemensamma möten för fadderklubben och den nya klubben. 
 - Uppmuntrar medlemmarna i den nya klubben att delta i distriktsevenemang. 
 - Skickar in statusrapporter på formulär som tillhandahålls av Lions Clubs 

International. 
 
Lions Clubs International kommer att översända en utmärkelse till Certified Guiding 
Lion efter det att han/hon under två år har utfört sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt 
och till Eurafrican Department har inrapporterat de framsteg den nya klubben har gjort. 
 
För mer information om Guiding Lion och Certified Guiding Lion-programmen kontaktar 
du: 
 
Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W 22nd Street  
Oak Brook IL 60523-8842 
USA 
Fax: 630-571-1693 
E-post: Eurafrican@lionsclubs.org  
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Samgående av klubbar och ändring av klubbnamn  
 
Det händer ibland att två eller fler klubbar beslutar att gå samman till en klubb. I dylika 
fall skall distriktsguvernören skicka in Formulär för anhållan om samgående av 
lionklubbar (DA-979) till Eurafrican Department. Den sammanslagna klubben kan 
beställa ett certifikat avseende sammanslagning av klubbar. 
 
Vid ändring av klubbnamn skall Formulär för anhållan om ändring av klubbnamn (DA-
980) skickas in till Eurafrican Department. Formuläret finns i på organisationens 
webbplats www.lionsclubs.org. 
 
Ett nytt charterbrev med det nya namnet kostar USD 25. 
  
 

Överföring av en klubb till ett angränsande distrik t 
 
En klubb kan överföras från ett distrikt till ett angränsande distrikt, vilket innebär att 
distriktsgränserna ändras, utan att det är nödvändigt att följa det officiella förfarandet 
för ändring av distriktsgränser, förutsatt att denna åtgärd inte nämnvärt ändrar 
nuvarande distriktsgränser. 
 
Anhållan om överföring av en klubb till ett angränsande distrikt kan tas under 
övervägande om följande information skickas in till Eurafrican Department: 
 

• En kopia av protokoll från det klubbmöte där majoriteten av medlemmarna 
godkände överföringen. 

• Ett skriftligt godkännande från distriktsguvernören i respektive distrikt. 
 • En kopia av protokollen från respektive distriktsrådsmöte där förslaget 

godkändes. 
 • En karta utvisande var klubben är belägen, var klubben kommer att vara 

belägen samt de nya gränserna för respektive distrikt. 
 
Överföring av en klubb till ett angränsande distrikt träder i kraft omedelbart, under 
förutsättning att ansökan godkänns. 
 
Handlingar avseende överföring av en klubb till ett angränsande distrikt skall sändas 
till: 
 
Lions Clubs International 
Eurafrican Department 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, Illinois, 60523-8842 
USA 
 
Fax: 630-571-1693 
E-post: Eurafrican@lionsclubs.org  
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Klubbarnas bankkonton  
 
Alla klubbar måste ha minst ett separat bankkonto för ekonomiska transaktioner som 
insättning av medlemsavgifter och andra medel samt för nödvändiga utbetalningar. 
Ytterligare information finns i kapitel 9 i denna handbok. Utbetalning av medel får 
endast göras i enlighet med Stadgar och arbetsordning för lionklubb. Du kan kontakta 
Accounts Receivable and Club Account Services via e-post 
accountsreceivable@lionsclubs.org för ytterligare information. 
 
Utbetalningar måste ske i överensstämmelse med i Normalstadgar och arbetsordning 
för lionklubb. För ytterligare information kontaktar du Accounts Receivable Department 
via e-post accountreceivable@lionsclubs.org. 
 
 
Månatliga kontoutdrag 
 
Det månatliga kontoutdraget för klubbkontot innehåller till exempel uppgifter om 
debiteringar för beställd klubbrekvisita, medlemsavgifter och andra transaktioner samt 
inbetalningar. Klubbtjänstemän kan se kontoutdrag från 2 år tillbaka på MyLCI. Om du 
har frågor om kontoutdraget kontaktar du Accounts Receivable and Club Account 
Services via e-post accountsreceivable@lionsclubs.org. 
 
 
Medlemsavgifter 
 
Den årliga medlemsavgiften faktureras två gånger per år. Faktureringen baseras på 
klubbens medlemsrapporter vilka har registrerats den 30 juni respektive den 31 
december. 
 
Medlemsavgiften för nya medlemmar faktureras från den första dagen i månaden den 
nya medlemmen blev medlem. Det totala beloppet som har fakturerats för en ny 
medlem framgår av det månatliga kontoutdraget, dessutom framgår medlemmens 
namn, medlemsnummer och inträdesdatum. Beloppet består av: 
 • Inträdesavgift beslutad av den internationella styrelsen. 
 • Proportionerlig medlemsavgift i förhållande till återstående månader i 

faktureringsperioden. 
  
 
 
 
Återinförd medlem eller transfermedlem 

 
En tidigare medlem som senare ansöker om återinträde eller transfer anses vara en ny 
medlem om uppehållet i medlemskapet överstiger tolv månader och klubben kommer 
därför att faktureras i enlighet därmed. 
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Avförda medlemmar 
 
Återbetalning av medlemsavgift sker automatiskt när avförda medlemmar inrapporteras 
under juli respektive januari, efter halvårsfaktureringen, och förutsatt att de avförda 
medlemmarna har inrapporterats till det internationella huvudkontoret senast den 31 juli 
respektive den 31 januari. Återbetalning för avförda medlemmar utfärdas inte för någon 
annan månad under året. 
 
 
Bekräftelse av medlemsförändringar 
 
Bekräftelse av medlemsförändringar kommer att utvisas på det månatliga 
kontoutdraget. 
 

 
Chartermedlemmar 
 
Klubbarna faktureras för nya charteravgifter från den första i månaden efter den månad 
dessa medlemmar har inrapporterats. Fakturerat belopp är proportionerat i förhållande 
till återstående månader i den aktuella faktureringsperioden. 
 
Rapporten bedömning av klubbstatus 
 
Bedömningen av klubbstatus utvecklades för att tillhandahålla information om 
klubbarnas status till lionledare.  Informationen sammanställs med hjälp av 
klubbrapporter, inbetalningar och intern data.   
 
Utskick: 
Rapporten skickas via e-post till distriktsguvernörens team, distriktssekreterare, GMT- 
och GLT- distriktskoordinator, zonordförande i tillfälliga zoner, 
guvernörsrådsordförande, GMT- och GLT- multipeldistriktskoordinator, 
multipeldistriktets och distriktets LCIF-koodinator, samordningslion och Guiding Lion 
(endast deras tilldelade klubb) andra veckan i varje månad. Rapporten baseras på 
månadsslutets siffror.  
 
Rapportens utformning:  
Rapporten har två delar. Den första delen består av specifik klubbdata, till exempel 
antal medlemmar i klubben, klubbdonationer och rapporthistorik. I slutet av rapporten 
finns en sammanställning av distriktets statistik som redovisar status för hela distriktet.   
 
Klubbspecifika delar:  
Många delar är självförklarande, nedan finner du ytterligare information om varje 
sektion samt vilka åtgärder som krävs för att bättre driva distriktet.  
 
Status - denna del visar alla klubbars nuvarande status och antal gånger som klubben 
har placerats i status quo under de senaste två åren. Var uppmärksam på någon klubb 
befinner sig i status quo eller är nedlagd. Ofta beror det på obetalda avgifter. Klubben 
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bör kontaktas så att den kan återfå fullgod status.   
 
Medlemmar  - denna del baseras på månadsslutets cumulative-rapport. Allvarliga 
minskningar och låga medlemsantal anges i röd färg. Gröna siffror representerar en 
kraftigt positiv tillväxt. Denna del visar även klubbens medlemmar för ett år sedan samt 
det genomsnittliga antalet medlemsår för avregistrerade medlemmar, detta indikerar 
om klubben förlorar nya eller etablerade medlemmar. Självklart är medlemsstatistiken 
endast korrekt om rapportering sker regelbundet. Nästa del hjälper dig att avgöra om 
medlemsrapporen är aktuell.      
 
Rapporter  - fungerande klubbar rapporterar regelbundet. Denna del håller dig 
underrättad om medlems- tjänstemanna- och aktivitetrapporternas aktualitet. Brist på 
medlemsrapportering kan vara ett tecken på att de angivna medlemssiffrorna kan vara 
felaktiga. Här kan du även se antal ämbetsperioder som presidenten innehaft posten. 
Du bör vara uppmärksam på klubbar som behåller samma president i flera år eller 
roterar samma personer på tjänstemannaposter. Det är viktigt att klubbarna utvecklar 
nya ledare för att fortsätta vara välfungerande. Områden som inte rapporterar via 
organisationens webbplats kan komma att se "N/A" i kolumnen för 
aktivitetsrapportering. Om det står "NR" har landet tillgång till MyLCI (rapportering på 
webbplatsen) men har aldrig rapporterat elektroniskt.   
 
En annan viktig kolumn är listan över aktiva e-postadresser. Notera att initialerna 
representerar en klubbtjänsteman som inte har registrerat en aktiv e-postadress. Då 
nästan all kommunikation från LCI skickas via e-post mottar dessa ledare inte 
informationen. Det är viktigt att se till att alla tjänstemän har en aktiv e-postadress så 
att de får den information de behöver.  
  
LCIF- denna sektion anger donationer från klubben, eller klubbens medlemmar, till 
stiftelsen.  
 
Rapportsammanfattning:  
I slutet av rapporten finns en sammanställning av statistik och status för hela distriktet.  
Använd denna för att identifiera områden som måste förbättras och mät din framgång.   
 
Denna rapport tillhandahålls av District and Club Administration Division. Om du har 
frågor gällande rapporten eller hittar avvikelser vänligen kontakta District 
Administration via e-post: districtadministration@lionsclubs.org   
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Kapitel 6 
 
KLUBBREKVISITA 
 
Beställning av rekvisita  
 
Club Supplies Sales Department tillhandahåller lionmedlemmarna med bästa möjliga 
klubbrekvisita och bästa möjliga service. 
 

• Beställningsformuläret (M-74) finns i den officiella rekvisitakatalogen. Formuläret 
kan även laddas hem från vår webbplats www.lionsclubs.org. Du finner 
formuläret enkelt genom att ange M-74 i sökfältet. Genom att använda detta 
formulär får avdelningen all den information som behövs för att handlägga 
beställningarna effektivt. Du kan även se och beställa artiklar i Lions butik på 
webbplatsen. Klicka på Butik. 

 
• Beställ artiklar i så god tid som möjligt. Om du till exempel planerar att dela ut ett 

antal utmärkelser i maj eller juni bör beställning göras redan i mars för att 
leverans ska kunna ske i tid. 

 
 Beställningar som ska faktureras klubbens, distriktets eller multipeldistriktets 

konto måste godkännas av följande tjänstemän: 
 
 Klubb: Klubbpresident, klubbsekreterare eller klubbkassör. 
 
 Distrikt: Distriktsguvernör, distriktssekreterare, distriktskassör eller distrikts-

sekreterare/kassör. 
 
 Multipeldistrikt: Guvernörsrådsordförande, multipeldistriktssekreterare, 

multipeldistriktskassör eller multipeldistriktssekreterare/kassör. 
 
 Även om de beställda artiklarna inte kommer att levereras till ovanstående 

tjänsteman måste han/hon ändå underteckna beställningen. 
 

• Specialartiklar skickas separat och inte tillsammans med lagerartiklar. 
Specialartiklar kan ha en leveranstid på tre till åtta veckor. 
 

• Ytterligare information om användande av organisationens varumärken på 
artiklar finns i organisationens varumärkespolicy i kapitlet juridisk verksamhet, 
kapitel 11, i denna handbok och i kapitlet juridisk verksamhet, kapitel XV, i den 
internationella styrelsens policymanual. Det är mycket viktigt att organisationens 
namn, logotyp och övriga varumärken skyddas. 

 
• Besök även Lions butik på webbplatsen www.lionsslubs.org. Klicka på Butik. Här 

kan du se och köpa klubbrekvisita samt se en lista över godkända 
licensinnehavare. 
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Rekvisita för leoklubbar  
 
Leorekvisita kan beställas direkt från Lions butik på webbplatsen. Vi accepterar Visa, 
MasterCard och Discover. En leoklubbs rekvisitabeställning kan också ske via 
fadderklubben, beställningen måste då vara godkänd av presidenten, sekreteraren 
och/eller kassören. Beställningar av paket för nya leomedlemmar kan göras direkt från 
Club Supplies medan Leo Club Program Department tar emot beställningar av distrikts- 
och multipeldistriktstjänstemännens rockslagsnålar och allmänt marknadsförings-
material för leoklubbar genom beställningsformuläret Leo-4.  
 
 
Informationspaket för nya lionmedlemmar 
 
Klubbarna kan beställa detta informationspaket från avdelningen Club Supplies Sales 
utan kostnad. Detta informationspaket skall endast överlämnas till den nya medlemmen 
i samband med klubbens intagningsceremoni och skall inte användas som 
marknadsföringsmaterial, vid annonsering eller i samband med rekrytering av 
medlemmar. Det antal informationspaket klubben beställer skall baseras på det antal 
nya medlemmar klubben har rekryterat och som kommer att tas in i klubben. 
 
Observera: När en lionklubb står fadder för en ny leoklubb skickar Leo Club Progam 
Department Leo rockslagsnålar till fadderklubben. Om fadderklubben önskar 
medlemspaket för nya leomedlemmar måste dessa beställas via Club Supplies. 
 
Förslag i samband med klubbesök 
 
När du gör klubbesök bör du informera om fördelarna med att köpa klubbrekvisita från 
Club Supplies Sales och från godkända licensinnehavare, till exempel MD-kontoret i 
Stockholm. Har klubben rockslagsnålar, klubbstandar, gonggong, ordförandeklubba, 
lionflagga, vägskyltar och annat material? Kontakta Club Supplies Sales Department 
för att erhålla ett exemplar av rekvisitakatalogen. Du kan även titta i den ”digitala 
katalogen” under länken Butik på LCI:s webbplats. 
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Kapitel 7 
 
INFORMATIONSTEKNOLOGI  
 
Allmän information 
 
Information Technology Division är i första hand en service- och produktionsdivision. 
Divisionens syfte är att tillhandahålla tekniska tjänster som effektiviserar LCI:s stöd till 
distrikten, klubbarna, medlemmarna och personalen, i arbetet med att upprätthålla 
organisationens register och tillhandahålla rapporter som behövs i dess verksamhet. 
Divisionen tillhandahåller service till klubbar och distrikt samt till det internationella 
huvudkontorets avdelningar och divisioner. Den består av fem avdelningar: Application 
Services, Enterprise Data Services, Member Service Center, Network Services and 
PMO. Den har också hand om klubbarnas månatliga medlems- och 
serviceaktivitetsrapporter, medlemsregister och register över klubbtjänstemän. 
Organisationens medlemssystem på webbplatsen (MyLCI), som sköts av 
lionmedlemmarna, hanterar klubbarnas dagliga verksamhet, det används för att skicka 
in medlems- och aktivitetsrapporter, utse tjänstemän, skriva ut listor, olika rapporter och 
medlemskort, ta del av medlemsinformation samt granska och betala klubbens 
kontoutdrag med mera. 
 

Internet  
 
På organisationens webbplats www.lionsclubs.org finns ett stort antal resurser. Klicka 
på Svenska och därefter på Butik för att komma till LCI:s butik  på webbplatsen. Här 
kan du köpa klubbrekvisita såsom nålar, tröjor och västar. 
 
På LCI:s webbplats kan medlemmarna även registrera sig till den internationella 
kongressen. Klicka på Nyheter och evenemang , därefter på Internationell kongress  
och därefter på För deltagare . 
 
På webbplatsen kan medlemmarna också söka efter lionklubbar och leoklubbar via 
Hitta en klubb , läsa den nordamerikanska utgåvan av tidningen LION, sända e-post till 
divisionerna och personalen vid det internationella huvudkontoret och ladda ner 
publikationer. 
 
På webbplatsen finns även en matrikel  som listar medlemmarna i den internationella 
styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, 
guvernörsrådsordförande, distriktsguvernörer och det internationella huvudkontorets 
personal. Den internationella styrelsen, tidigare internationella presidenter, tidigare 
internationella direktorer, multipeldistriktstjänstemän och distriktstjänstemän har tillgång 
till denna information, vilken är lösenordsskyddad. Den internationella styrelsen, tidigare 
internationella presidenter, tidigare internationella direktorer, guvernörsrådsordförande 
och distriktsguvernörer har dessutom, via registret på webbplatsen, tillgång till 
information om talare vid distriktsmöten och riksmöten, en lista över den internationella 
styrelsens kommittéer samt protokoll från den internationella styrelsens möten. 
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(Lionklubbar i Sverige, Norge och Danmark skall föl ja de regler för insändande av 
medlemsrapporter som har fastställts i respektive m ultipeldistrikt) .  
 
Webbsidan MyLCI  kan användas av klubbsekreterare för att inrapportera medlemmar,  
klubbens hjälpaktiviteter och granska kontoutdrag. MyLCI ger även klubbsekreterarna 
möjlighet att skriva ut medlemslistor, medlemskort, olika rapporter och annan medlems-
information. Klubbsekreterare kan även inrapportera och ändra klubbtjänstemän för 
nästkommande verksamhetsår via MyLCI. Klubbsekreterare som inrapporterar nästa 
års klubbtjänstemän via MyLCI ska inte inrapportera dem till distriktets kontor eftersom 
information som inrapporteras via MyLCI omedelbart finns tillgänglig för distriktets 
tjänstemän. Alla klubbar rekommenderas att använda MyLCI i klubbens verksamhet 
och vid rapportering. För att komma till webbsidan MyLCI klicka på följande länk: 
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/resources/mylci.php 
 

Klubbar utan internetuppkoppling kan använda pappersrapporten c23a för att 
inrapportera månadens medlemmar samt pappersrapporten PU-101 för att inrapportera 
klubbtjänstemännen för nästa år. Pappersrapporter kan begäras från och skickas till:  
    

Lions Clubs International 
Member Service Center 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook  Illinois  60523  USA 
Telefon: 630-203-3830 
Fax:       630-706-9295 

E-post:   memberservicecenter@lionsclub.org 
 
 
Klubbsekreterare kan också använda MyLCI för att granska månatliga kontoutdrag och 
halvårsfakturor. Klubbsekreterare kan även betala nuvarande saldon via webbsidan 
MyLCI. Tjänstemän i klubbar som befinner sig i Status Quo kan granska 
klubbinformation och klubbkassören kan betala nuvarande saldon, men de har inte 
tillgång till de övriga funktionerna på MyLCI. 
 
På distriktsnivå kan distriktsguvernören, vice distriktsguvernörer, distrikts-
sekreteraren/kassören och distriktets GMT och GLT koordinatorer se uppgifter om 
klubbarna i distriktet. Distriktstjänstemän kan även ta fram matriklar på klubbnivå och 
distriktsnivå (ladda hem data) samt listor och rapporter.  
 
Även regionordförande och zonordförande har tillgång till klubb- och 
distriktsinformation. För att de skall kunna erhålla lösenord måste distriktsguvernören 
inregistrera regioner och zoner via MyLCI och därefter inregistrera regionordförande 
och zonordförande i respektive region/zon/klubbar.  
 
För att skydda medlemsinformationen krävs ett lösenord för att få behörighet till 
medlemssidan (MyLCI). Klubb- och distriktstjänstemän använder sitt internationella 
medlemsnummer för att skapa ett eget användarnamn och lösenord. Denna process 
kallas för ”registrering”. Multipeldistrikt, distrikt och klubbtjänstemän i 
multipeldistrikt/distrikt som förnärvarande använder sin egen databas har möjlighet att 
se alla funktoner på MyLCI samt tillgång till att se och uppdatera några av funktionerna. 
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I och med registreringen på webbplatsen förblir lösenordet det samma år efter år. När 
ämbetsperioden upphör blir lösenordet ogiltigt. När registreringen slutförts kommer 
användarnamnet och lösenordet ge tillgång till de funktioner på MyLCI som krävs, även 
om tjänstemannan innehar flera poster på klubb-, distrikts eller multipeldistriktsnivå. De 
MyLCI-funktioner som är tillgängliga för varje tjänsteman beror på deras nuvarande roll 
inom organisationen. 
 
Lösenord som glömts bort kan erhållas på webbplatsen genom att klicka på länken 
Glömt lösenord eller användarnamn? på MyLCI:s inloggningssida.  Genom att ange 
sitt medlemsnummer och besvara en säkerhetsfråga kan det ursprungliga 
användarnamnet och/eller lösenordet ändras av den registrerade tjänstemannen.  
 

Rapportering av region- och zonordförande 
Varje år kan den nyvalda distriktsguvernören dela in distriktets klubbar i zoner och 
(valfritt) dela in zoner i regioner. Efter att klubbarna har delats in i zoner och zonerna i 
regioner är nästa steg att utse zon- och regionordförande.  När zon- och 
regionordförande har utsetts och inrapporterats av distriktsguvernören (Elect), kommer 
den nya ordföranden få pappers- och/eller e-postkorrespondens, få erkänsla för sina 
insatser samt behörighet till MyLCI och andra resurser. 
 
Distriktsguvernören använder MyLCI för sitt dela in klubbarna i zoner och zonerna i 
regioner och även för att utse zon- och regionordförande. Den här funktionen på MyLCI 
är tillgänglig för DG-Elect från och med den 16 maj. 
 
När zon- och regionordförande har utsetts och inrapporterats av distriktsguvernören 
(Elect) får dessa ordförande behörighet till funktionerna i MyLCI från ett region- eller 
zon-perspektiv.  
 
 
Leoklubbar 
 
Leotjänstemän, leorådgivare och fadderklubbens tjänstemän har tillgång till MyLCI vilket 
ger leoklubbar möjlighet att inrapportera tjänstemän, medlemmar och serviceaktiviteter. 
De kan även ladda hem gratis resurser såsom Leo certifikat, medlemskort och 
handböcker för nya medlemmar.  
 
Distriktets ledare kan också ta del av leoinformationen på MyLCI, till exempel totala 
antalet leomedlemmar, charterdatum och inrapporterade leorådgivare. Det går även att 
söka efter klubbar som lagts ner under det innevarande verksamhetsåret, leoklubbar 
som inte har inrapporterat en leorådgivare för året och leoklubbar som har en inaktiv 
fadderklubb. I dokumentet vanliga frågor finner du instruktioner om hur du får fram 
information om distriktets leoklubbar. 
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Leoklubbar som inte har tillgång till internet kan skicka in rapportformuläret för 
leoklubbens tjänstemän (Leo-72) för att inrapportera tjänstemännen. Formulären kan 
skickas till: 
 
   Lions Clubs International 
   Leo Club Program Department 
   300 W. 22nd Street 
   Oak Brook Illinois 60523 USA 
   FAX:      630.517.1692 
   E-POST:    leo@lionsclubs.org  
 
 
När en leoklubb har skickat in denna rapport (Leo-72) kommer ett MyLCI- 
välkomstmeddelande automatiskt att skickas till leoklubbens president och 
leorådgivaren. Det är därefter leoklubbpresidentens och leorådgivarens ansvar att 
registrera sig på MyLCI och inrapportera den återstående informationen om 
leoklubbtjänstemännen. När en leoklubb börjar använda MyLCI kan de årligen 
inrapportera sina tjänstemän online utan att behöva skicka in formuläret Leo-72. 
 
För mer information om inrapportering av medlemmar och tjänstemän i leoklubbar 
kontaktar du Leo Club Program Department via e-post: leo@lionsclubs.org  
 
 

Medlemsinformation 
För att följa den internationella styrelsens policymanual och de ändringar som nyligen 
genomförts av den internationella styrelsen, vilka kommer att beröra förfrågningar om 
klubb/medlems/tjänstemannainformation framöver: 
 
Vi kommer inte längre att tillhandahålla etiketter eller filer på diskett.  De enda format 
som stöds är en elektronisk Excelfil som skickas via e-post. 
 
Du kan välja mellan två alternativ för att inhämta denna information. 
 

• Medlems- och tjänstemannainformation kan laddas hem av 
guvernörsrådsordförande, distriktsguvernörer, vice distriktsguvernörer eller 
distriktssekreterare med hjälp av funktionen Ladda hem data på webbsidan 
MyLCI. Om använder webbsidan för att ladda hem data och skapa ett anpassat 
excelblad kommer distriktet/multipeldistriktet inte att debiteras.  
 

• Du kan kontakta Member Service Center via e-post mylci@lionsclubs.org eller 
ringa 630-468-6900 för att få hjälp med att använda funktionen Ladda hem data 
på webbsidan MyLCI.  

 
• Du kan även be det internationella huvudkontorets personal att förbereda och 

tillhandahålla den elektroniska filen. Vänligen läs vilka regler och tillvägagångsätt 
som gäller på webbsidan för att begära kontaktinformation till klubbar, 
medlemmar och tjänstemän. 
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Klubbtjänstemän kan få tillgång till klubbens medlemslista, innehållande namn, 
adresser, medlemsinformation med mera, via webbsidan MyLCI eller genom att 
kontakta Member Service Center via telefon 630-203-3830 eller via e-post 
stats@lionsclubs.org.  

 
På webbplatsen kan registerrapporten, rapporten över klubbar som inte har 
inrapporterat klubbtjänstemän samt rapporter över medlemstyp och kön, genereras och 
skrivas ut utan att behöva använda något lösenord. Gör på följande sätt: 

 
• Gå till organisationens webbplats www.lionsclubs.org. 
•  Klicka på Svenska. 
•  Klicka på MyLCI. 
•  På MyLCI:s inloggningssida, klicka på länken Medlemsrapporter i 

resursbanderollen 
•  Klicka på den rapport du vill titta närmare på. 
•  Klicka på det år du vill titta på. 
•  Tolv stycken foldrar visas. Klicka på den månad du vill titta på. 
•  Klicka på det distrikt du vill titta på och filen öppnas med Acrobat Reader. 

Om du inte har Acrobat Reader på din dator måste du gå tillbaka till MyLCI:s 
inloggningssida för att ladda hem detta. 

 
OBS! Dessa rapporter kommer att finnas tillgängliga  den femte dagen i varje 
månad. 
 
 

Ständigt medlemskap 
 

En medlem som har haft aktivt medlemskap i minst 20 år, eller som är minst 70 år och 
har haft aktivt medlemskap i minst 15 år eller som är allvarligt sjuk, kan beviljas ständigt 
medlemskap. Nytt från den 1 juli 2006 är att tidigare lioness medlemmar, vilka nu är 
aktiva medlemmar i sina respektive lionklubbar eller vilka har blivit aktiva i sina 
respektive lionklubbar senast den 30 juni 2007, kan tillgodoräkna sig alla tidigare 
medlemsår som lionessmedlem gentemot fordringarna för ständigt medlemskap. 
Lioness medlemmar som blivit aktiva medlemmar i en lionklubb efter den 30 juni 2007 
är inte kvalificerade att tillgodoräkna sig tidigare medlemsår som lionessmedlem 
gentemot fordringarna för ständigt medlemskap. 
 
Kostnaden för ständigt medlemskap är USD 650,00. Detta är ett engångsbelopp, men 
täcker inte några klubb-, distrikts- eller multipeldistriktsavgifter. Det är upp till klubbens 
styrelse att besluta om den ständiga medlemmen ska betala klubbavgift och/eller om 
klubben ska betala distrikts och multipeldistriktsavgifter. 
 
Ansökan om ständigt medlemskap finns på organisationens webbplats.  
 
En ständig medlem får ett brev från internationella presidenten, en nål, ett certifikat och 
ett speciellt medlemskort. De sänds i regel till klubbens sekreterare för överlämnande. 
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Avlidna medlemmar 
 

Member Service Center sammanställer en lista över under året avlidna medlemmar, 
vilka hedras vid en ceremoni vid den internationella kongressen. Avdelningen sänder 
även före distriktsmötet och riksmötet en lista till distriktsguvernören över antalet 
röstberättigade medlemmar i respektive klubbar samt en lista över de medlemmar som 
har avlidit under året. Avlidna medlemmar skall inrapporteras via MyLCI eller på 
medlemsrapporten som skickas in på papper (MMR). En lista/rapport över avlidna 
medlemmar per klubb kan även erhållas via webbsidan MyLCI. 
 
 
 

Adressändringar 
 

Det är viktigt att adressändringar inrapporteras så fort som möjligt. Detta gör det möjligt 
för organisationen att kontakta lionmedlemmarna, skicka ut tidningen LION etc. Ändring 
av adress eller kontaktinformation bör göras enligt följande: 
 
 

• Kontaktinformation och adressändringar som gäller distriktstjänstemän i Sverige, 
Norge och Danmark skall inrapporteras till Eurafrican Department via e-post 
Eurafrican@lionsclubs.org. 

 
• Kontaktinformation eller adressändringar som gäller distriktsordförande, 

klubbtjänstemän och medlemmar kan uppdateras via MyLCI eller inrapporteras 
till Member Service Center via telefon 630-203-3830, eller e-post 
memberservicecenter@lionsclubs.org. (Sverige, Norge och Danmark skall 
inrapportera ändringar på det sätt som har bestämts i respektive multipeldistrikt.) 

 
Om du har några frågor kan du kontakta Information Technology Division vid det 
internationella huvudkontoret via e-post informationtechnology@lionsclubs.org eller 
telefon 630-203-3844. Du kan också kontakta Member Service Center via e-post 
memberservicecenter@lionsclubs.org eller telefon 630-203-3830.  
 
 
 

Medlemsrapporter per distrikt 
 
Distriktsguvernören kan ta fram listor över nya medlemmar, avregistrerade medlemmar, 
ständiga medlemmar och avlidna medlemmar per distrikt på webbsidan MyLCI.  
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Kapitel 8 
 
INTERNATIONELL KONGRESS 
 
Lions Clubs Internationals årliga kongress  
 
Den årliga internationella kongressen hålls i regel i slutet av juni eller i början av juli 
varje år. Att delta i en internationell kongress kommer att ge medlemmarna en större 
uppskattning av LCI:s globala påverkan och kommer att stärka deras engagemang att 
tillhandahålla service. Varför bör man delta? 
 

• Kamratskap:  Träffa och dela med dig av idéer med andra lionmedlemmar. 
Samarbeta med andra lionmedlemmar i ett internationellt projekt eller dela med 
dig av erfarenheter om aktiviteter och kultur. 

• Rösta:  Att delta i röstningen ger lokala klubbar möjlighet att rösta på 
organisationens ledare samt om ändringar i stadgar och arbetsordning. 

• Träning och seminarier:  Delta i seminarier för att lära dig strategier om hur 
man rekryterar nya medlemmar, ger klubbarna ny energi, driver effektiva distrikt 
och multipeldistrikt, genomför nya serviceaktiviteter, använder effektiva PR-
verktyg, bevisade metoder inom ledarskap och mycket mer. 

• Utställningshall:  Varje division i vår organisation finns representerad i 
utställningshallen, här kan du träffa personalen från det internationella 
huvudkontoret och ta reda på hur de kan hjälpa dig att ha största möjliga nytta 
och glädje av medlemskapet i organisationen. Du kan även besöka ett gratis 
internetcafé och en lounge för sociala media, lära dig mer om viktiga 
serviceprojekt och program samt ta del av annan betydelsefull information. 
Besök vårt utställningsområde och ta med dig nya insamlingsidéer hem och 
handla varor från officiella licensinnehavare bland mycket mer.  

• LCIF:  Lär dig mer om LCIF:s insatser och hur stiftelsen kan hjälpa ditt distrikt att 
främja era mål gällande humanitära insatser. 

• Roligt:  Planera in semester med familjen före och/eller efter kongressen. För att 
du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök anordnas särskilda lokala 
rundturer och kongressrundturer för lionmedlemmar före och efter kongressen,  

 
Guvernörsråd som är intresserade av att stå värd för en internationell kongress skall 
kontakta kongressdivisionen vid det internationella huvudkontoret via e-post 
convention@lionsclubs.org.  
 

Information om boende och registrering 
 
 • Registrering till kongressen krävs för att kunna delta i sessioner eller 

evenemang samt för att kunna åka med kongressbussarna. 
• Varje delegation kommer att anvisas ett av huvudkontorets hotell. 
• LCI förhandlar fram speciella hotellrabatter endast för lionmedlemmar  
• Det finns gott om hotellrum för alla delegationer. En kongressregistrering av en 
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vuxen person krävs för varje hotellrumsreservation. 
• Delegationernas anvisas hotell ett år i förväg. 
• Registrering kan göras på organisationens webbplats www.lionsclubs.org. 
• Den officiella rumsreservations/registreringsblanketten måste användas. Den 

införs i tidningen LION, den kan laddas hem från LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org eller kan beställas från Convention Division vid det 
internationella huvudkontoret. E-post registration@lionsclubs.org.    

• Bekräftelse på att rum reserverats sänds till alla deltagare via e-post eller post. 
• Hotellrum hålls reserverade till och med den andra fredagen i januari (13 januari 

2017). Efter detta datum blir rum som ännu inte utnyttjats tillgängliga även för 
övriga lionmedlemmar. 

•  Hotellrumsreservationer och/eller kongressregistreringar kan inte överlåtas. 
•  Återbetalning av kongressregistrering kommer att ske under förutsättning att 

Convention Division har erhållit skriftligt besked om avanmälan senast den 1 maj 
2017. 

 
Distriktsguvernörer 
 

• Sittande distriktsguvernörer måste före utsatt datum sända in den officiella 
hotellrumsreservations/registreringsblanketten tillsammans med aktuellt 
förskottsbelopp. Hotellrum på distriktets/multipeldistriktets högkvartershotell 
kommer att hållas fram till den 13 januari. 

 
DG Elect 
 

• Alla handlingar avseende registrering och resor läggs ut på LCI:s webbplats cirka 
sex månader före DG Elect-seminariet. 
 

• Alla DG Elect kommer att erhålla ett meddelande via e-post när denna 
information har lagts ut. Handlingarna omfattar ett registreringspaket, 
innehållande registrerings-, hotell- och reseinformation. Paketet innehåller även 
specifika instruktioner om flygbiljetter och bokning. Rutinerna är olika beroende 
på land. 
 

• LCI kommer att ersätta upp till USD 500, om tillämpligt, för resor till DG Elect- 
seminariet och den internationella kongressen avseende en vuxen i sällskap till 
DG Elect. LCI betalar/ersätter inte resor för vuxen i sällskap från ett etablerat 
distrikt som varit ett övergångsdistrikt i 24 på varandra följande månader eller ett 
tillfälligt distrikt. Distriktsguvernören kan erhålla ersättning enligt gällande policy 
om övergångs/tillfälliga distriktet uppnår kravet om 35 klubbar och 1250 
medlemmar eller kan uppvisa en nettotillväxt med en medlem eller mer. 
Ersättning för resa avseende vuxen i sällskap kan inte överföras till annan 
person. 
 

• LCI kommer att registrera DG Elect och en vuxen i sällskap till DG Elect-
seminariet och den internationella kongressen. 

 
• Den internationella presidenten kan avslå kostnader vid den internationella 
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kongressen om DG Elect inte deltar i hela DG Elect-seminariet. 
 

 
• LCI bokar automatiskt hotellrum för alla DG Elect. 

 
 

 
 

Övrig information om kongressen 
 

Delegationsevenemang 
 
Lokal för delegationsevenemang (till exempel frukostar, mottagningar, möten etc.) 
måste reserveras genom Convention Division senast den 3 mars 2017. Utrymme 
kommer att reserveras vid delegationens högkvartershotell i turordning och i mån av 
tillgång. Ingen avgift kommer att tas ut för att hyra en lokal men notera att delegationen 
måste betala eventuell catering, audio visuell utrusning och/eller andra avgifter i 
samband med evenemanget. 
 
Delegatformulär och suppleantformulär 
 
Delegat- och suppleantformulär för omröstning finns på LCI:s webbplats. 
 

• Behörig klubbtjänsteman kan certifiera en delegat och en suppleant för varje 
tjugofemtal medlemmar, eller större delen därav. 

• En tabell över tillåtet antal klubbdelegater finns på LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org.  

• Det ifyllda formuläret skall undertecknas behörig klubbtjänsteman och returneras 
till det internationella huvudkontoret och det måste vara kontoret tillhanda senast 
den 1 maj varje år. 

• Alla klubbdelegater och suppleanter skall behålla e n kopia av formuläret 
och uppvisa detta vid certifieringsdisken. 

• Klubbdelegater och suppleanter måste vara registrerade till den internationella 
kongressen. 

• Delegatformulär skall skickas till Member Service Center vid det internationella 
huvudkontoret senast den 1 maj varje år, om du inte skickat in formuläret innan 
detta datum måste du ta med dig ditt formulär till kongressen. Om formuläret inte 
har fyllts i och undertecknats av en auktoriserad klubbtjänsteman innan ankomst 
till kongressen måste du ta med dig en klubbtjänsteman, som kan underteckna 
ditt formulär i närvaro av en medlem i certifieringskommittén, till 
certifieringsområdet. Om ingen sådan klubbtjänsteman närvarar vid kongressen 
måste du ta med dig en distriktstjänsteman (distriktsguvernör, DG Elect eller 
andra vice distriktsguvernör ). 

• Tomma delegatformulär finns på LCI:s webbplats, de finns också utskrivna i 
februari – och aprilutgåvan av tidningen LION. 
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Röstning 
 
Alla lionmedlemmar som har certifierats har rätt att delta i röstningen som gäller val av 
internationella tjänstemän och styrelseledamöter samt ändringsförslag som gäller Lions 
internationella stadgar och arbetsordning. 
 
Notera : För att få rösta på tisdagen (dag 5) under kongressveckan måste 
delegatkommittén ha certifierat dig som delegat innan kl. 17:00 på måndagen (dag 4).  
 
Parad  
 
De officiella paradreglerna/anmälningsformulären och paradordning skickas via e-post 
till varje distrikt i januari. De finns även tillgängliga på organisationens webbplats 
www.lionsclubs.org och vid den internationella kongressen. 
 
Endast Lions multipeldistrikt, distrikt och enkeldistrikt kan delta i den internationella 
paraden. Alla deltagare i paraden måste vara registrerade till den internationella 
kongressen och de måste bära den officiella kongressnamnbrickan. 
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Kapitel 9 
 
FINANSER  
 
Finansdivisionens syfte är att hantera organisationens finansiella policy, till exempel 
bankverksamhet, bokföring och ankommande betalningar. Finansdivisionen strävar efter att 
hjälpa distriktsguvernörerna att upprätthålla finansiellt välfungerande klubbar, divisionen 
sköter även distriktsguvernörernas budgetar.  
 

Accounting Department  
Denna avdelning ansvarar för att handlägga distriktsguvernörens reseräkningar enligt 
ersättningspolicyn för distriktsguvernörer vilken fastställts av den internationella styrelsen. 
Vänligen läs noga igenom policyn.  
 

Distriktsguvernörens reseräkningar  
Bifoga alla nödvändiga mötes/besöksrapporter (för varje möte för vilket du begär ersättning 
från LCI) och kvitton för att snabbt erhålla ersättning. Kom ihåg att det är väldigt svårt att 
göra undantag för särskilda omständigheter i en organisation som är så stor som vår. 
Accounting Department måste tillämpa policyn på ett konsekvent och rättvis sätt i alla 
organisationens distrikt.  
 
Kom även ihåg att den internationella styrelsen aldrig haft för avsikt att ersätta 100 procent 
av kostnaderna. Kommittén för finanser och det internationella huvudkontorets verksamhet 
granskar regelbundet policyn och från tid till annan rekommenderas höjningar.  
 
Lions Clubs International ersätter endast distriktsguvernörens kostnader. 
 
Distriktsguvernörens budget  
Distriktsguvernörens budget kommer att skickas via e-post efter den 1 juli. Detaljerad 
information om hur budgeten beräknas finns i ersättningspolicyn för distriktsguvernörer. Om 
du av någon anledning känner att budgeten inte är tillräcklig kan du överväga att använda 
dig av besök på zonnivå (där mer än en klubb deltar i ett och samma möte och där mötet 
räknas som ditt officiella besök hos de klubbar som deltar). Du kan även be första eller 
andra vice distriktsguvernör att genomföra besök för att hålla kostnaderna nere. En 
budgethöjning kommer endast tillåtas baserat på din bostadsort i distriktet, betydande 
klubbtillväxt eller ändring av distriktsgränser. En ansökan om granskning, för en eventuell 
höjning av budgeten, måste skickas in senast den 31 mars .  
 
Det görs inga undantag från detta sista datum. Vänligen skicka in din ansökan inom 
föreskriven tid. Det är av allas intresse att se till att organisationens bokföring hålls aktuell. 
Fyll i din ansökan prydligt och ordentligt med alla nödvändiga dokument bifogade. 
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Räkningens sista datum  
Räkningen ska skickas in innan den 20:e i efterföljande månad. Därmed ska räkningen för 
juli skickas in innan den 20 augusti. Räkningar som ankommer 60 dagar efter detta datum 
för månaden kommer inte att ersättas. 
 
Det görs inga undantag från detta sista datum. Vänligen skicka in dina räkningar i tid. Det är 
av allas intresse att se till att organisationens bokföring hålls aktuell. Var noga med att fylla i 
dina räkningar prydligt och ordentligt med alla nödvändiga dokument bifogade.  
 
Lions Clubs International  
Eurafrican Department Department  
300 W. 22nd Street  
Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA  
Via e-post till: Eurafrican@lionsclubs.org  
Fax: 630-571-1693  
 

Måltider  
De flesta klubbar har som tradition att ersätta distriktsguvernörens måltidskostnader under 
deras besök. Om klubben inte ersätter måltidskostnaden kan den faktiska kostnaden, ej 
överstigande USD 25,00 per måltid, ersättas förutsatt att ett specificerat orginalkvitto 
uppvisas. Om du vill ersätta klubben för måltiden krävs ett kvitto från klubbens kassör. (En 
elektronisk kopia accepteras som original)  
 
Hotell  
En betald hotellfaktura som specificerar distriktsguvernörens faktiska kostnader för ett rum 
på ett hotell eller motell krävs. Den faktiska kostnaden upp till USD 75 kommer att ersättas. 
En elektronisk kopia accepteras som original. Om en husbil/husvagn används kommer 
kostnaden för eluttag att ersättas om kvitton kan uppvisas. Kreditkorts- eller 
resebyråhandlingar kommer inte att accepteras.  
 
Ersättningspolicy för distriktsguvernörer 
 

Distriktsguvernörer kan begära ersättning för följande aktiviteter. Alla resor måste 
göras på billigast möjliga sätt.  

  
1. EVENEMANG SOM ERSÄTTS  

 
a. KLUBBESÖK 
 
För att leda distriktet på ett framgångsrikt sätt förväntas distriktsguvernören 
kontakta alla klubbpresidenter personligen under sitt ämbetsår. Man uppmuntrar 
också distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören eller andra vice 
distriktsguvernören att besöka varje klubb (och om lämpligt nyligen upplösta 
klubbar) en gång varje år för att främja framgångsrik verksamhet i klubben.   
 
Distriktsguvernören eller godkänd första vice distriktsguvernör eller andra vice 
distriktsguvernör kan erhålla ersättning för kostnader i samband med ett officiellt 
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besök hos varje klubb i distriktet och ytterligare två besök om klubben är en 
prioriterad klubb. För att få ersättning för besök hos klubbar som redan besökts 
en gång under verksamhetsåret, med undantag för prioriterade klubbar, krävs ett 
godkännande från District and Club Administration Division. Ett besök kan inte 
vara längre än en dag.  
 
Syftet med klubbesök är att: 
 
1. Främja medlemstillväxt, ledarutveckling och serviceaktiviteter i klubben. 

 
2. I samarbete med klubbens medlemmar studera klubbens framtida medlems- 

och ledarutvecklingsplaner. 
 

3. Diskutera utmaningar och möjligheter till förbättring. 
 

4. Säkerställa att den klubb som besöks följer organisationens regler samt 
tillhandahåller meningsfulla humanitära hjälpinsatser.  

 
5. Presentera information från den internationella presidenten, den 

internationella styrelsen och distriktet. 
 

6. Uppmuntra och hjälpa till att återupprätta klubbar som stängts av på grund av 
finansiella skäl, försatts i status quo eller lagts ned inom de senaste 12 
månaderna. 

 
Organisationsbesök - utöver det årliga besöket ersätts kostnader i samband 
med besök hos klubbar som håller på att bildas, men som ännu inte chartrats. 
Max två besök per potentiell klubb.  

 

b. MÖTEN FÖR ATT STÖDJA DISTRIKTETS VERKSAMHET 
 

Distriktsguvernörer kan också erhålla ersättning för följande evenemang:  
 
Distriktsmöten - Upp till 6 möten vilka kan innefatta information för 
klubbtjänstemän (måste hållas inom 60 dagar före eller efter den 30 juni), 
distriktsrådsmöten, distriktsmötet och/eller distriktets medlems- och/eller 
ledarutvecklingsmöten. Respektive möte får inte överstiga två dagar och två 
nätter.  
 
Multipeldistriktsmöten - upp till 3 multipeldistriktsevenemang vilka kan 
innefatta guvernörsrådsmöten, multipeldistrikskonferenser, riksmötet eller 
multipeldistriktets GMT-, GLT- och CEP- möten. Respektive möte får inte 
överstiga tre dagar och tre nätter. 
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Kostnader i samband med planering, organisering och offentliggörande av 
distrikts- och multipeldistriktsevenemang kommer inte att ersättas.  
 
Resor till distriktsmöten utanför distriktet eller resor till multipeldistriktsmöten 
utanför multipeldistriket kräver godkännande av District and Club 
Administration Division.   
 

c. BESÖK AV EN INTERNATIONELL PRESIDENT ELLER VICE PRESIDENT  
 

Distriktsguvernören kan skicka in sina kostnader för ytterligare ett klubbesök 
eller möte i distriktet där en internationell president eller vice president 
deltagit. Kostnaderna är begränsade till de kostnader som är tillåtna för det 
nämnda klubbesöket eller distriktsmötet enligt informationen ovan.     

 
2. BUDGETBERÄKNING  

 
Distriktsguvernören kommer att erhålla en årligt budget för att subventionera 
kostnaderna i samband med årliga klubbesök, organisering av nya klubbar och 
möten i syfte att främja distriktets och multipeldistriktets verksamhet.  
Distriktsguvernörer kan ansöka om en ökning av budgeten genom att skicka in 
formuläret "Distriktguvernörens begäran om budgetökning".  Ansökan om ökning 
av budget måste ankomma senast den 31 mars för att övervägas. 
 
Ersättningen är begränsad till det allokerade beloppet. För att utnyttja budgeten 
på bästa sätt uppmuntras distriktsguvernörerna att använda sig av tekniken när 
de kommunicerar med klubbtjänstemännen, träffa klubbtjänstemän vid 
evenemang där flera klubbar närvarar, när möjlighet ges besöka mer än en klubb 
per dag samt kombinera distrikts- och multipeldistriktsmöten. Distriktsguvernören 
kan även delegera klubbesök till de vice distriktsguvernörerna, som kanske är 
bosatta närmare klubben.  

 
3. INSÄNDANDE AV RESERÄKNINGAR 
 

a. Officiella blanketter 
Distriktsguvernörens rapport av möten/klubbesök måste bifogas för varje 
möte/besök som anges på reseräkningen. Reseräkningen måste vara 
vederbörligen specificerad och alla kolumnerna måste vara sammanräknade. 
Endast LCI:s officiella blanketter accepteras. Lämplig dokumentation som till 
exempel originalkvitton och använda biljetter måste bifogas reseräkningen 
när så krävs. Kopior som skickas via e-post och fax accepteras om inget 
annat angivits. 

 
b. Reseräkningar från distriktsguvernörens ställför eträdare 

Reseräkningar från en distriktstjänsteman måste undertecknas både av 
tjänstemannen och distriktsguvernören. Reseräkningarna måste följa 
bestämmelserna punkt a ovan. Ersättning kommer att utbetalas enligt samma 
regler som gäller för distriktsguvernören och ersättningen kommer att skickas 
till distriktsguvernören för att vidarebefordras till ställföreträdaren. 
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c. Sista datum 

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

skickas in den 
Sista datum att skicka 
in räkningen 

Juli  20 augusti  20 oktober  
Augusti  20 september  20 november  
September  20 oktober  20 december  
Oktober  20 november  20 januari  
November  20 december  20 februari  
December  20 januari  20 mars  
Januari  20 februari  20 april  
Februari  20 mars  20 maj  
Mars  20 april  20 juni  
April  20 maj  20 juli  
Maj  20 juni  20 augusti  
Juni  20 juli  20 september 

 
4. KOSTNADER SOM ERSÄTTS 

 
a. Bil  

 
Bilresor kommer att ersättas med USD 0,31 per kilometer, allt inkluderat. Om 
hyrbil används kommer USD 0,31 per kilometer att ersättas, allt inkluderat. 

 
b. Tågresor 
 

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

 
c. Resor med flyg 
 

(1) Flygbiljetter måste vara tur och returbiljett i ekonomiklass med den 
kortaste och mest direkta flygrutten.  
 

Flygresor kommer att ersättas baserat på faktiskt kostnad, inklusive 
serviceavgifter, bokningsavgifter och betalkortsavgifter. Distriktsguvernören 
måste ansöka om godkännande från Travel Deparment innan biljetterna 
utställs om priset för biljetterna överstiger USD 1000.  
 
Flygpriser under 1 000 USD bör bokas med lägsta logiska standardpris eller 
rabatterat pris för mest direkta flygrutt i tillåten resklass under avsedd period 
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för resan. Ersättning kommer att utbetalas för en (1) incheckad väska i 
enlighet med flygbolagets riktlinjer om storlek och vikt förutsatt att ett betalt 
kvitto kan uppvisas.  

 
Följande handlingar måste bifogas reseräkningen: 
 

i. Använd flygbiljett eller specificerad e-biljett/resplan 
ii. Bevis på betalning: en utbetald check, ett kvitto från en resebyrå eller 

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

iii. Ett boardingkort eller endast en resplan från en resebyrå kommer inte 
att godkännas. 

 
(2) Ett privatchartrat flygplan kan komma att förhandsgodkännas av 

kommittén för finanser och det internationella huvudkontorets verksamhet, 
när det inte är möjligt att resa kommersiellt och det sparar pengar. 

 
d. Övriga resekostnader 
 

Taxi, buss, tull, färja, parkering och andra reserelaterade kostnader kommer 
att ersättas förutsatt att kvitton kan tillhandahållas. 

 
e. Boende 

 
Ersättning utbetalas endast för faktiska kostnader, upp till USD 75,00 per natt. 
Distriktsguvernören skall specificera hotellkostnaderna per datum och bifoga 
ett specificerat originalkvittot med reseräkningen. Det specificerade kvittot 
måste uppvisa betalning och/eller ett nollsaldo. Notera att kopior som skickas 
via fax eller e-post kan komma att accepteras som original. 

 
f. Måltider 
 

Ersättning utbetalas endast för faktiska kostnader, upp till USD 25,00 per 
måltid. Dessa kostnader måste specificeras på reseräkningen och 
specificerade originalkvitton måste bifogas reseräkningen. Notera att kopior 
som skickas via fax eller e-post kan komma att accepteras som original. Inga 
kostnader för alkoholhaltiga drycker kommer att ersättas. 
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Kapitel 10 
 
LEDARUTVECKLING 
 
Allmän information 
 
Leadership Development Division arbetar med en växande grupp av lionledare med 
visioner från olika kulturer. Arbetet sker på klubb-, distrikts- och multipeldistriktsnivå 
samt styrelsenivå för att förbättra kvalitén avseende organisationens ledarskap. 
Programmen genomförs på tre nivåer: 
 

1. Ledarutvecklingsseminarier som sponsras av Lions Clubs International på olika 
platser i världen. 

2. På regional nivå med hjälp av det globala ledarskapsteamet (GLT) och på det 
egna språket med material som är anpassat till de lokala förhållandena. 

3. Webbaserad utbildning som stöd till de övriga utbildningsprogrammen. 
 
Ledarutvecklingsprogrammen fokuserar bland annat på personlig utveckling och 
behandlar sådana områden som ledarskap genom samverkan, effektiva 
ledarskapsstilar, skapa laganda, korskulturell kommunikation, motivation och konsten 
att leda. Programmen bygger på en ledarutvecklingsmodell där man lär sig genom 
upptäckt, analys, organisering, mobilisering, inspiration och integrering. 
 
Målet är att utrusta lionledare med visionen och förmågan att stärka Lions humanitära 
serviceinsatser. 
 
 

Globalt ledarskapsteam 
 
Ledarskap är mycket viktigt för hela organisationen och dess framgångar. Ett effektivt 
ledarskapsteam kommer att tillhandahålla den vision, vägledning och motivation som 
krävs för att Lions Clubs International ska kunna fortsätta att utföra sin uppgift att 
tillhandahålla hjälpinsatser av hög kvalitet runtom i världen.      
 
Det globala ledarskapsteamet (GLT) har en specifik fokusering på aktiv ledarutveckling, 
på vilken Lions Clubs International kan bygga upp en stadig grund. GLT uppmuntrar till 
identifiering och utveckling av ledare på alla nivåer i organisationen och samtidigt 
tillhandahålla nödvändig information, vägledning och motivation. GLT är ett specialiserat 
team och arbetar parallellt med det globala medlemsteamet (GMT) och GLT riktar ett 
särskilt fokus på att stödja ledarutveckling, vilket är oerhört viktigt för LCI:s alla program 
och för de fortsatta framgångarna för hela organisationen. 
 
GLT-strukturen, vilken omfattar företrädare både i konstitutionella områden samt på 
multipeldistriktsnivå och distriktsnivå, bland annat distriktsguvernörens team, ger en 
omfattande och global plattform att utveckla mer kvalificerade ledare från klubbnivå och 
uppåt och samtidigt uppmuntrar till regional utbildning och utveckling för att tillgodose 
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lokala behov. Fortlöpande och aktivt samarbete med det globala medlemsteamet (GMT) 
är mycket viktigt för båda teamens påverkan. 
 
GLT - Distrikt:  Varje distrikt har ett GLT bestående av distriktets GLT-koordinator och 
distriktsguvernörens team, med andra vice distriktsguvernör som kontaktperson i 
distriktsguvernörens team. Region- och zonordförande är också medlemmar i distriktets 
GLT. Ytterligare kvalificerade medlemmar kan utses efter behov. Distriktets GLT kommer 
att samarbeta med distriktet GMT, där distriktsguvernörens team är själva kärnan i 
både GLT och GMT.  GLT distriktskoordinator och andra teammedlemmar utses av 
distriktsguvernören i konsultation med GLT områdesledare, GLT 
multipeldistriktskoordinator (i förekommande fall) samt första och andra vice 
distriktsguvernör. 
 
Ansvar för distriktets GLT-koordinator är bland annat: 

o Stödja och motivera ledarutveckling i zoner och klubbar 
o Bedöma behov av utbildning och ledarutveckling i distriktet samt 

informera multipeldistriktets GLT-koordinator om detta 
o Upprätta plan för utbildning och ledarutveckling i distriktet med 

vägledning av multipeldistriktets GLT-koordinator 
o Planera, genomföra och marknadsföra utbildning vid distriktsmötet och 

andra distriktsevenemang 
o Samarbeta med GMT för att identifiera behov och se till att det finns 

möjligheter till god utbildning 
o Informera medlemmarna i distriktet och uppmuntra dem att använda LCI:s 

ledarutvecklingsprogram, verktyg och resurser  
o Genomföra utbildning för zonordförande och klubbtjänstemän 
o Stödja, ger råd och genomföra utbildning för Certified Guiding Lion 
o Genomföra seminarier om klubbens excellensprocess 
o Se till att information för nya medlemmar genomförs på ett effektivt sätt 
o Utvärdera utbildnings- och ledarutvecklingsprogram i distriktet samt 

rapportera till multipeldistriktets GLT-koordinator och till 
ledarutvecklingsdivisionen 

o Identifiera och uppmuntra potentiella ledare baserat på förmåga, 
erfarenhet och intresse samt rekommendera kandidater till ytterligare 
ledarutveckling, till exempel Lions mentorprogram 

o Identifiera lokala ledare att bli medlemmar i Lions och rapportera till GMT 
för uppföljning 

o Se till att utbildning och ledarutveckling betonas i hela distriktet 
o Sprida information och öka förståelsen av behovet av ledare av hög 

kvalitet på alla nivåer i organisationen 
 
För ytterligare information om GLT besöker du det globala ledarskapsteamets sida på 
LCI:s webbplats www.lionsclubs.org . Du kan även kontakta oss via e-post.     
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Initiativ för ledarutveckling 

 

Information till klubbtjänstemän 
 
Varje distrikt ska arrangera information för klubbtjänstemännen. Du som 
distriktsguvernör, och som en mycket viktig medlem i GLT, bör se till att denna viktiga 
utbildning genomförs. Andra erfarna lionmedlemmar i distriktet kan hjälpa till med 
genomförandet av detta program. Leadership Development Division tillhandahåller 
förslag till läroplan och material. 
 
Ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats innehåller tre presentationer för 
självstudier för inkommande klubbtjänstemän (president, sekreterare och kassör). 
Dessa presentationer fokuserar på de administrativa delarna av dessa poster och kan 
användas individuellt eller i samband med ett instruktörslett informationsmöte för 
klubbtjänstemän. 
 
Den person som genomför utbildningen kan följa dessa förslag när han/hon förbereder 
programmet: 
 

1. Fastställ programmets mål i samverkan med medlemmarna i GLT, särskilt 
zonordförandena, och andra distriktstjänstemän. En genomgång av idéer och 
förslag från föregående års program kan eventuellt ge vägledning. 

 
2. Bestäm datum och plats för programmet och ta hand om de praktiska detaljerna, 

till exempel hyra av lokal. 
 

3. Kontakta de personer som ska hjälpa till med programmet och upplys dem om 
respektive skyldigheter. Se till att alla medverkande känner till vad som 
förväntas av dem. 

 
4. Fastställ dagordning och diskutera den med alla som kommer att medverka. 

 
5. Inkludera materialet som Leadership Development Division tillhandahåller när 

programmet planeras. Besök Ledarskapsresurscentret på LCI:s webbplats för att 
läsa och använda ytterligare material som kan förbättra ditt program. Överlämna 
aktuellt material till dem som kommer att presentera programmet. 

 
6. Uppmana klubbarnas tjänstemän att delta i programmet. Offentliggöra 

programmet vid distrikts-, region- och zonmöten. Sänd information om datum, tid 
och plats för programmet till samtliga klubbar. 

 
7. Förbered, dela ut, analysera och sammanställ programmets utvärderingar. 
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Lägg märke till att det finns distrikt som arrangerar mer än ett informationstillfälle för 
sina klubbtjänstemän. En del arrangerar denna information på zon- respektive 
regionnivå. Ett program för distriktstjänstemän och distriktsordförande kan också 
genomföras enligt samma mönster, antingen samtidigt eller vid ett annat tillfälle. 
 
 
 

Utbildning för zonordförande 
 
Utbildningen för zonordförande är utformad för att möta de många och unika behoven 
hos zonordförande. Programmet finns tillgängligt på alla de officiella språken och ger 
distrikt två alternativ till genomförande: Alternativ A, vilket består av självstudiematerial 
på webbplatsen och alternativ B vilket består av en kurs på webbplatsen, en 
hemuppgift inför seminariet och ett seminarium som leds av en instruktör.  
 
Programmet består av tre huvuddelar:  
 

• Självstudier för zonordförande är en självstudiedel som fokuserar på postens 
ansvarsområden och utmaningar samt går igenom vilka resurser som finns 
tillgängliga för att kunna utföra arbetet på bästa sätt. 
 

• Hemuppgiften inför seminariet ber inkommande/sittande zonordförande att 
kommunicera med medlemmar på klubb- och distriktsnivå för att samla in och 
analysera information om den aktuella situationen i deras zoner. Informationen 
som samlas in under denna hemuppgift kommer att användas till grund för 
individuell planering och gruppaktiviteter under seminariet.   
 

• Seminariet Utbildning för zonordförande består av fyra interaktiva sessioner och 
inkluderar följande fyra ämnen: Rollen som zonordförande, främja 
kommunikation mellan olika nivåer, vägleda klubbar samt målsättning och 
handlingsplanering för framgång. 

 
För mer information om detta program, kontakta din GLT-distriktskoordinator, eller  
Facilitated Learning Department vid huvudkontoret. 
 

Utbildning för andra vice distriktsguvernör 

Utbildning för andra vice distriktsguvernör är ett program indelat i två faser vilka 
tillhandahåller en självstudiedel på webbplatsen samt ett seminarium. Utbildningen 
finns tillgänglig på alla LCI:s officiella språk, programmet ger multipeldistrikt möjlighet 
att genomföra det utbildningsformat som bäst passar behoven hos deras andra vice 
distriktsguvernörer.  

 
Fas 1 består av utbildning för andra vice distriktsguvernör på webbplatsen och hittas på 
Ledarskapsresurscentret. Denna självstudiedel på webbplatsen behandlar teamarbete 
bland distriktets ledare, ger en översikt av postens ansvarsområden och studerar den 
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teambaserade relationen mellan distriktsguvernörens team och GMT/GLT. Fas 2 består 
av ett seminarium för andra vice distriktsguvernörer och tillhandahåller en interaktiv 
kursplan relaterad till postens ansvarsområden samt ledarutveckling. 
 
För mer information om detta program, kontakta din GLT-multipeldistriktskoordinator, 
GLT-områdesledare eller Facilitated Learning Department vid huvudkontoret. 
 
Lions ledarskapsinstitut 
 
Lions ledarskapsinstitut ger medlemmarna möjlighet att utveckla sina 
ledarskapsförmågor i en interaktiv miljö. Instruktörerna är kvalificerade, erfarna 
lionledare som rekommenderats av GLT- områdesledare och blivit godkända av den 
internationella presidenten. 
 
GLT fastställer vilka institut som passar bäst i deras respektive konstitutionella område. 
Alla institut (Lions avancerade ledarskapsinstitut, Lions ledarskapsinstitut för framtida 
ledare och utbildningsinstitut för instruktörer) kommer inte att genomföras varje år i 
varje konstitutionellt område. Vänligen gå till respektive instituts avsitt på webbplatsen 
för mer information om vilket institut som kommer att genomföras i ditt konstitutionella 
område.   
 
Distriktsguvernörens team spelar en mycket viktig roll i Lions ledarskapsinstitut. 
Identifiera potentiella ledare i ditt distrikt i samarbete med medlemmarna i GLT, främja 
dessa institut och rekommendera de bäst lämpade kandidaterna till denna unika 
möjlighet till ledarutveckling. 
 
Leadership Development Division vid det internationella huvudkontoret upprätthåller 
kvalitén avseende alla institutens aspekter, till exempel kursplan, instruktörer och 
urvalsprocessen av deltagare. Divisionen samarbetar med den internationella 
styrelsens ledarskapskommitté och den internationella presidenten. 
  
Kvalifikationer och anmälningsförfarande för Lions ledarskapsinstitut för framtida 
ledare, Lions avancerade ledarskapsinstitut, Lions regionala ledarskapsinstitut Lions 
utvecklingsinstitut för instruktörer och programmet Excellensutveckling för instruktörer 
finns tillgänglig på organisationens webbplats http://www.lionsclubs.org 
 
 
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare  
 
Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare fokuserar på att bygga upp lion-
medlemmarnas kunskaper inför ledarskapsuppdrag på klubbnivå, inklusive posten som 
klubbpresident. Datum och platser finns tillgängliga på organisationens webbplats: 
http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-development/development-
programs/emerging-leadership/index.php 
 

Deltagarnas kvalifikationer: Lions ledarskapsinstit ut för framtida ledare 
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1. Kandidaterna måste vara medlemmar med fullgjorda ekonomiska skyldigheter 
och ha varit medlemmar i en klubbkommitté men ännu inte uppnått posten som 
klubbpresident. Charterklubbpresidenter kan också antas till institutet. 

 
2. Kandidaterna måste vara villiga att förbinda sig att delta i institutets tre dagar, 

även gruppmåltider. 
 
3. Det förväntas att de som genomgår institutet därefter kommer ta sig an 

ledarpositioner i klubben. 
 

Kostnad för institutet 
Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende 
under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 
125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift kommer inte 
att betalas tillbaka. Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och 
relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna 
institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider.  
 

Urvalsprocess 
Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid 
institutet inte garanteras. En samlad insats görs för att kunna ha så många distrikt som 
möjligt representerade vid varje institut. Alla institut har ett begränsat antal platser och 
det kan därför hända att alla rekommenderade deltagare inte får plats. Som 
distriktsguvernör kan du ombedjas att prioritera bland kandidaterna från ditt distrikt. 
Efter det att alla ansökningar har granskats kommer ledarutvecklingsdivisionen att 
meddela alla som skickat in ansökan om plats har beviljats eller ej. 
Ledarutvecklingsdivisionen har rätt att annullera institut eller språkspecifika 
presentationer på grund av för få erhållna ansökningar när sista ansökningsdag har 
passerats. 
 

Ansökningsförfarande 
Kvalificerade kandidater måste fylla i en ansökan på två sidor och skicka in den för 
övervägande. Endast kompletta ansökningar som tillhandahålls vid senast angivna 
ansökningsdatum kommer att handläggas av Ledarutvecklingsdivisionen.  Ansöknings-
handlingarna finns tillgängliga minst fyra månader före institutet och de skall normalt 
vara avdelningen tillhanda cirka två och en halv månader före det aktuella institutet. 
Besök organisationens webbplats för aktuella datum avseende institut i ditt område 
samt ansökningsdatum. Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare. 
 
För att ansöka måste kandidaterna fylla i en ansökan innehållande följande dokument 
och skicka in dem till Institutes and Seminars department, tillsammans med erforderliga 
namnteckningar, innan ansökningstiden går ut. 
 

A.  Ifyllt ansökningsformulär 
B. Kandidatens nomineringsformulär undertecknat av klubbpresidenten och 

distriktsguvernören, som kommer att tjänstgöra det ämbetsår som institutet 
genomförs, samt GLT-distriktskoordinator.   
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För mer information om Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare kontakta: 
 

Lions Clubs International  
Leadership Development Division 
Institutes and Seminars Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
Fax:  630-706-9010 
E-post: institutes@lionsclubs.org  

 
Lions avancerade ledarskapsinstitut  
 
Lions avancerade ledarskapsinstitut (tidigare kallat Lions ledarskapsinstitut för 
seniorledare) fokuserar på att bygga upp lionledarnas kunskaper för att förbereda dem 
inför ledarposter på zonnivå, regionnivå och distriktsnivå. Datum och platser finns 
tillgängliga på organisationens webbplats: http://www.lionsclubs.org/SW/member-
center/leadership-development/development-programs/senior-lions-leadership-
institutes/index.php 
 

Deltagarnas kvalifikationer: Lions avancerade ledar skapsinstitut 
 

1. Kandidaterna måste framgångsrikt ha tjänstgjort som klubbpresident, men ännu 
inte har verkat som vice distriktsguvernör. Kandidaterna behöver inte inneha 
någon befattning det aktuella verksamhetsåret. Lionmedlemmar som 
förnärvarande innehar posten som klubbpresident kommer att övervägas i mån 
av plats.  

 
2. Kandidaterna måste vara villiga att tillbringa tre dagar på institutet och att delta i 

institutets aktiviteter. 
 

3. Det förväntas att de som genomgår institutet därefter kommer att ta sig an högre 
ledarpositioner i zonen, regionen och distriktet. 
 
 

Kostnader för institutet 
Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende 
under det aktuella institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på 
USD 125,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift kommer 
inte att betalas tillbaka. Deltagarna är ansvariga för att betala för sina egna transport-
kostnader och andra resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på 
den förutbestämda platsen för institutet samt måste också delta i institutets alla 
sessioner och måltider. 
 

Urvalsprocess 
Med anledning av det stora antalet ansökningar till instituten kan plats inte garanteras. 
En särskild insats görs för att så många distrikt som möjligt ska vara representerade vid 
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varje institut. Alla institut har ett begränsat antal platser och det kan därför hända att 
alla rekommenderade deltagare ej får plats. Som distriktsguvernör kan du ombedjas att 
prioritera bland kandidaterna från ditt distrikt. Efter det att alla ansökningar har gran-
skats kommer ledarskapsdivisionen att meddela alla som skickat in ansökan om plats 
har beviljats eller ej. 
 
Ledarutvecklingsdivisionen har rätt att annullera institut eller språkspecifika 
presentationer på grund av för få erhållna ansökningar när sista ansökningsdag har 
passerats. 
 

Ansökningsförfarande 
Kvalificerade kandidater måste förbereda ansökan på två sidor och skicka in den för 
övervägande. Endast komplett ifyllda ansökningsformulär kommer att handläggas och 
dessa måste vara ledarutvecklingsdivisionen tillhanda senast på den utsatta sista 
dagen för anmälan. Ansökningshandlingarna finns tillgängliga minst fyra månader före 
institutet och de skall vanligtvis vara avdelningen tillhanda cirka två och en halv 
månader före det aktuella institutet. Detaljerad information gällande kursdatum för 
instituten inom ditt konstitutionella område, specifika ansökningshandlingar som skall 
användas och sista dag för anmälan finns på organisationens webbplats. Lions 
avancerade ledarskapsinstitut.  
 
Vid anmälan måste kandidaten fylla i och sända in följande dokument, tillsammans med 
erfoderliga namnteckningar, till Institutes & Seminars innan sista ansökningsdatum. 
Distriktets ledargrupp, det vill säga distriktsguvernören, den första vice 
distriktsguvernören, den andra vice distriktsguvernören, zonordförande och distriktets 
GLT-koordinator bör granska alla ansökningar innan de skickas in till LCI: 
 

A. Komplett ifylld ansökningsblankett 
 
B. Ett nomineringsbrev undertecknat av distriktsguvernören, som kommer att 

tjänstgöra det ämbetsår som institutet genomförs samt GLT- distriktskoordinator. 
 

För ytterligare information om Lions avancerade ledarskapsinstitut kontaktar du: 
 
Lions Clubs International 
Leadership Development Division 
Institute & Seminars Department 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 
USA 
Fax: 630-706-9010 
E-post: institutes@lionsclubs.org  
  

 
Lions utvecklingsinstitut för instruktörer 
 
Utvecklingsinstitut för instruktörer har som mål att utveckla och att utöka antalet 
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skickliga instruktörer inom Lions. Kursplanen fokuserar inte endast på 
presentationsfärdigheter, utan omfattar även många av de färdigheter och koncept som 
påverkar hur utbildning av hög kvalitet genomförs och därmed även påverkar 
effektiviteten av Lions Clubs Internationals ledarutvecklingsprogram. Lionmedlemmar 
som deltar i denna fyra-dagarskurs, måste genomföra en utbildning inom 6 (sex) 
månader efter institutets slut för att anses ha slutfört institutet. Instruktörerna är 
lionmedlemmar med högt utvecklade färdigheter och med omfattande erfarenheter. 
Detaljerad information om datum och plats för dessa institut finns på organisationens 
webbplats: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/leadership-
development/development-programs/faculty-development-institutes/index.php 
 
Varje år kommer distriktsguvernörer och GLT-distriktskoordinatorer att erhålla 
information om vilka som har deltagit i ett utvecklingsinstitut i deras område. Du 
uppmuntras att dra nytta av deras nya kunskaper genom att anlita dem som instruktörer 
vid distriktets useminarier. 
 

Deltagarnas kvalifikationer: Lions utvecklingsinsti tut för instruktörer 
 
Lämpliga deltagare är de lionmedlemmar som har viss erfarenhet som instruktörer vid 
Lions lokala utbildningsevenemang och vilka skulle ha nytta av denna kurs för att 
förfina sina egenskaper. (Medlemmar med stor erfarenhet som instruktörer inom Lions 
eller som professionella lärare rekommenderas inte att delta i detta institut, men är 
välkomna att ansöka). Kandidaterna måste ha uppvisat grundläggande kunskaper som 
instruktörer vid olika utbildningsevenemang samt skall ha ett genuint intresse för att 
utveckla dessa färdigheter. Kvalificerade distriktsguvernörer kommer att antas till 
utvecklingsinstitutet för instruktörer i mån av plats. 
 

Kostnad för institutet 
 
Lions Clubs International kommer att betala för varje deltagares måltider och boende 
under institutet. För att täcka dessa kostnader kommer en deltagaravgift på USD 
150,00 att erfordras när deltagande i institutet har godkänts. Denna avgift är ej 
återbetalningsbar.  Deltagarna ansvarar för sina egna transportkostnader och 
relaterade resekostnader till och från institutet. Alla deltagare måste bo på det angivna 
institutet, och måste delta i alla institutets sessioner och organiserade måltider.  

 
Urvalsprocess 

 
Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan plats vid 
institutet inte garanteras. En samlad insats görs för att så många distrikt som möjligt 
ska vara representerade vid varje institut.  Med anledning av detta samt på grund av 
kapacitetsbegränsningar kan plats vid institutet inte garanteras. Som distriktsguvernör 
kan du ombedjas att prioritera bland kandidaterna från ditt distrikt. Efter ansökningarna 
granskats kommer Ledarutvecklingsdivisionen att meddela deltagarna om resultatet 
och fortsätta med registreringsprocessen. 
 
Ledarutvecklingsdivisionen har rätt att annullera institut eller språkspecifika 
presentationer på grund av för få erhållna ansökningar när sista ansökningsdag har 
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passerats. 
 
 

Ansökningsförfarande 

Kvalificerade kandidater måste förbereda en ansökan på två sidor och bifoga den 
för övervägande. Endast kompletta ansökningar som tillhandahålls vid senast 
angivna ansökningsdatum kommer att handläggas av ledarutvecklingsdivisionen. 
Ansökan finns tillgänglig minst fyra månader innan institutet startdatum och ska 
skickas in cirka två och en halv månader innan institutet genomförs. Besök 
organisationens webbplats för en aktuell lista över institut i ditt konstitutionella 
område samt sista ansökningsdatum: Lions utvecklingsinstitut för instruktörer. 

 

Vid anmälan måste kandidaten fylla i och skicka in ansökan samt erforderliga 
namnteckningar till Institutes and Seminars Department innan sista 
ansökningsdatum. Distriktets ledargrupp, det vill säga distriktsguvernören, första 
vice distriktsguvernören, andra vice distriktsguvernör, zonordförande och distriktets 
GLT-koordinator bör granska alla ansökningar innan de skickas in till LCI: 

 
A. Komplett ifylld ansökningsblankett 
 
B. Ett nomineringsbrev undertecknat av distriktsguvernören och 

guvernörsrådsordföranden som kommer att tjänstgöra det ämbetsår som 
institutet genomförs samt GLT- områdesledare. 

 
För ytterligare information om Lions utvecklingsinstitut för instruktörer kontaktar du: 
 
Lions Clubs International 
Leadership Development Division 
Institute and Seminars Department 
300 W 22nd Street 
Oak Brook, Illinois 60523-8842 
USA 
Fax: 630-706-9010 
E-post: institutes@lionsclubs.org   
 

 

Excellensutveckling för instruktörer (FDES)  
Excellensutveckling för instruktörer är ett webbaserat program som är utformat för att 
stödja och ge lionmedlemmar, som deltagit i ett utvecklingsinstitut för instruktörer, 
energi att fortsätta utvecklas. Programmet består av fyra webbseminarier som kommer 
att genomföras vid två fastställda datum, med två veckors mellanrum. Vid varje tillfälle 
ska även en efterföljande onlinesession på cirka 75 minuter genomföras. Under 
programmet kommer man diskutera utbildningsframgångar, utmaningar och resurser; 
metoder för att förbättra och använda sina presentations- och instruktörsfärdigheter på 
bästa sätt; samt genomförande av webbseminarier. Instruktörerna för detta program är 
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lionmedlemmar med finjusterade instruktörskuskaper och med en omfattande 
instruktörserfarenhet inom Lions.  
 

Deltagarnas kvalifikationer: Excellensutveckling fö r instruktörer (FDES) 
 
Kandidaterna är lionmedlemmar som på ett framgångsrikt sätt genomfört Lions 
utvecklingsinstitut för instruktörer. Kandidaterna måste kunna delta på engelska och 
måste kunna delta vid den tid och det datum som de fyra onlinesessionerna kommer att 
äga rum. Deltagande i alla fyra webbseminarier och genomförande av hemuppgifterna 
krävs för att anses ha genomfört programmet.  
 
Deltagandet är begränsat till 25 lionmedlemmar som uppfyller kraven och som skulle 
ha nytta av denna kurs för att förfina sina färdigheter. (Lionmedlemmar med stor 
erfarenhet som instruktörer inom Lions eller som professionella lärare rekommenderas 
inte till denna kurs men är välkomna att ansöka.) Eftersom detta är ett webbbaserat 
program som genomförs i realtid måste deltagarna ha tillgång till en dator med 
bredbandsuppkoppling samt ljud- och mikrofonfunktioner.  
 

Kostnad 
 
Det kostar ingenting att delta i detta program.  
 

Urvalsprocess 
 
Med anledning av det stora antalet ansökningar organisationen erhåller kan man inte 
garantera plats i programmet. En samlad insats görs för att så många geografiska 
områden som möjligt ska vara representerade i programmet. Med anledning av det 
begränsade antalet deltagare (25 deltagare) kan plats i programmet inte garanteras. 
Efter ansökningarna granskats kommer ledarskapsdivisionen att meddela deltagarna 
om resultatet och fortsätta med registreringsprocessen. 
 
Ledarutvecklingsdivisionen har rätt att ställa i programmet på grund av för få erhållna 
ansökningar när sista ansökningsdag har passerats. 
 

Ansökningsförfarande 
 
Kvalificerade kandidater måste förbereda specifika handlingar och bifoga dem för 
övervägande.  Endast kompletta ansökningar som tillhandahålls vid senast angivna 
ansökningsdatum kommer att handläggas av ledarutvecklingsdivisionen. Ansökan 
skickas till lionmedlemmar som har deltagit i Lions utvecklingsinstitut för instruktörer 
cirka fyra månader innan programmets startdatum och ska skickas in cirka två månader 
innan institutet genomförs.  
 
För att ansöka måste kandidaten fylla i och skicka in ansökan samt erforderliga 
namnteckningar till Institutes and Seminars Department innan sista ansökningsdatum.  
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A. Ifyllt ansökningsformulär 

B. Kandidatens nomineringsformulär undertecknat av distriktsguvernören, 
guvernörsrådsordföranden som kommer att tjäna det ämbetsår som programmet 
genomförs, samt GLT-distriktskoordinator. Ansökningar från kandidater som 
kommer från ett enkeldistrikt bör undertecknas av distriktsguvernören och GLT 
områdesledaren. 

För mer information om programmet Excellensutveckling för instruktörer ska du 
kontakta: 
 
Lions Clubs International  
Leadership Development Division 
Institutes & Seminars Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
Fax:  630-706-9010 
E-post:  institutes@lionsclubs.org 
 

 
Lions regionala ledarskapsinstitut 
 
Lions regionala ledarskapsinstitut är ett anslagsprogram där multipeldistrikten har 
möjlighet att söka anslag för att stödja ledarskapsutbildning inom sitt eget 
multipeldistrikt. Ledarutvecklingsdivisionen tillhandahåller särskilda riktlinjer för att 
uppnå högsta möjliga kvalitet vid Lions regionala ledarskapsinstitut. 
 
Anslag kan beviljas till ett belopp om högst USD 143 per förstagångsdeltagare per 
utbildningsseminarium och upp till ett högsta totalbelopp om USD 10 000, dock ej mer 
än 50 % av institutets totala kostnad. Upp till USD 7 500 kan sökas av de 
multipeldistrikt som har erhållit detta anslag två eller fler gånger, dock högst 50 % av 
institutets totala kostnad. Ingen ersättning kommer att utgå för deltagare som har 
deltagit i Lions regionala ledarskapsinstitut tidigare. 
   
Ett e-postmeddelande med länkar till anslagsprocedurer och ansökningar avseende det 
därpå följande verksamhetsåret skickas till alla GLT multipeldistriktskoordinatorer och 
GLT enkeldistriktskoordinatorer första veckan i februari. Procedurerna innehåller 
information avseende programmet Lions regionala ledarskapsinstitut, riktlinjer för 
planering, exempel på kursplan och ett formulär för utbetalning av ersättning. 
 
Ansökningar avseende Lions regionala ledarskapsinstitut måste sändas till 
ledarutvecklingsdivisionen vid det internationella huvudkontoret och skall vara 
divisionen tillhanda senast den 30 april avseende det därpå följande verksamhetsåret. 
Ansökningar som ankommer efter detta datum kommer att tas under övervägande 
endast om anslagsmedel finns. Besök webbsidan Lions regionala ledarskapsinstitut för 
mer information om programmet. 
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Program för finansiellt stöd till distriktets GLT 
 
Ledarutvecklingsdivisionens budget tillhandahåller begränsade finansiella medel för att 
stödja genomförandet av Utbildning för zonordförande. Godkända utgifter kommer att 
ersättas på matchande basis upp till USD 500 per distrikt och år. Finansiellt stöd måste 
sökas av GLT-distriktskoordinator med godkännande från distriktsguvernören. För att 
säkerställa ett anslag skall ansökan vara godkänd av LCI innan utbildningen påbörjas. 
Ansökan om finansiellt stöd skall fyllas i och skickas in av GLT-distriktskoordinator 
innan utbildningen påbörjas. 
 
Läs mer om programmet för finansiellt stöd till distriktets GLT på organisationens 
webbplats. 
 
 
Stöd till utbildning i multipeldistriktet 
 
Ledarutvecklingsdivisionens budget innehåller begränsade medel för utbildning som 
genomförs på multipeldistriktsnivå. Detta program ger GLT 
multipeldistriktskoordinatorer möjlighet att ansöka om anslag för två ledarskaps-
seminarier per verksamhetsår: Ett för första vice distrikts-guvernörer och ett för andra 
vice distriktsguvernörer. GLT multipeldistriktskoordinatorn måste i förväg ansöka om 
detta anslag, vilket kan ge upp till USD 100 för varje deltagande första vice 
distriktsguvernör respektive USD 75 för varje deltagande andra vice distriktsguvernör. 
Lär mer på sidan om anslag till ledarutveckling i multipeldistrikt 
 
Multipeldistrikten genomför seminarier för första vice distriktsguvernörer/DG Elect för 
att hjälpa tillträdande distriktsguvernörer att till fullo förstå sitt ansvar när de tillträder 
sin post. Ledarutvecklingsdivisionen tillhandahåller varje multipeldistrikt med en 
kursplan och instruktionsmaterial, vilka är utformade för att komplettera utbildningen vid 
DG Elect-seminariet som genomförs vid den internationella kongressen. 
 
 

DG Elect-seminariet 
 
Varje år deltar DG Elect från hela världen i DG Elect-seminariet, vilket genomförs strax 
innan den internationella kongressen. Under detta seminarium deltar alla DG Elect i 
aktiv ledarskapsutbildning som genomförs av organisationen. Seminariet uppmuntrar 
deltagarna att lära sig sina roller och sitt ansvar som lionledare inklusive sätt att 
uppfylla den tillträdande internationella presidentens mål. 
 
DG Elect-seminariets lärare består av kunniga och erfarna lionledare från hela världen. 
Sessionerna genomförs på organisationens officiella språk och simultantolkning 
tillhandahålls vid behov. Ledarutvecklingsdivisionen utvecklar alla kursplaner och allt 
studiematerial. 
 
Detaljerad information om detta årliga utbildningsprogram finns på LCI:s webbplats: 
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Distriktsguvernörer- Elect. 
 
 

Andra ledarutvecklingsseminarier 
 
Det globala ledarskapsteamet (GLT) kan informera om ytterligare seminarier som 
erbjuds för att stödja LCI:s insatser och dessa genomförs i enlighet med den 
internationella styrelsens riktlinjer. Dessa seminarier kan fokusera på behov i ett 
specifikt geografiskt område eller en fokuserad insats, till exempel medlemstillväxt och 
ledarutveckling. 
 
Tack vare dessa interaktiva seminarier får Lions medlemmar bättre förståelse för 
organisationens uppgift och de får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med 
andra medlemmar. Deltagarna erhåller resurser och information som de kan använda 
vid seminarier i sitt respektive distrikt för att förbättra medlemmarnas färdigheter. 
 
 
 

Ledarskapsresurscenter 
 
Ledarskapsresurscentret på organisationens webbplats har en enkel och 
användarvänlig utformning och innehåller värdefulla ledarutvecklingsverktyg samt 
resurser. För närvarande finns fem kategorier med information om 
ledarskapsutveckling: 
 
Globalt ledarskapsteam  
Information om det globala ledarskapsteamet, vilken bland annat innehåller information 
om strukturen för GLT på internationell nivå, i multipeldistrikt och i distrikt. 
 
 
Lions utbildningscenter 
Lions utbildningscenter är ett webbaserat utbildningsprogram som finns på 
organisationens officiella webbplats www.lionsclubs.org. Tack vare utbildningscentret 
kan lionmedlemmarna dra nytta av de många fördelarna med webbaserad utbildning, 
till exempel tillgängligt för de allra flesta, tillgängligt dygnet runt, utbildning i egen takt 
och utbildning på egen hand. Användarna skapar ett personligt konto med sina Lions 
medlemsnummer, varje lionmedlem erhåller därmed sin personliga sida för de 
avslutade webbaserade kurserna. 
 
Lions utbildningscenter ger alla lionmedlemmar möjlighet att öka sina kunskaper om 
organisationen samt att förbättra sina ledaregenskaper. Utbildningscentrets innehåll är 
utformat för att tillgodose de behov som nya lionmedlemmar har, till exempel 
Introduktion till Lions ledarskap, samt även för mångåriga lionmedlemmar som söker 
information, till exempel Lions beslutsfattande-kurs. Informationen presenteras på ett 
informativt och interaktivt sätt. Kurserna på Lions utbildningscenter är även öppna för 
leomedlemmar. 
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Utbildningsmaterial/resurser  
Det finns ett flertal kurser och kursplaner, till exempel instruktörshandledningar, 
deltagarmaterial, PowerPoint-bilder och utdelningsmaterial, att använda vid till exempel 
vid utbildning av klubbtjänstemän, zonordförande och andra. Resurserna inkluderar 
nedladdningsbara presentationer, såsom moduler för medlemsinformation och 
bildpresentationer, handledning för talaren inom ämnen som att uppnå mål, roller i 
grupper och att vårda nya klubbar.  
 
Ledarutveckling 
Information om organisationens ledarutvecklingsprogram omfattar bland annat Lions 
ledarskapsinstitut, utvecklingsinstitut för instruktörer, webbseminarier om 
ledarskapsfärdigheter, DG Elect-seminariet och regionala ledarutvecklingsinstitut. 
 
Ledarskapskommunikation 
Ledarskapskommunikation är inriktad på att öka framgången för lionmedlemmar i 
ledande roller. Kommunikation inkluderar de kvartalsvisa e-nyhetsbrevet Nätverk för 
ledare, ljudpodcaster och framgångsberättelser om ledarskap. 
 
Ledarskapsresurscentret kan hjälpa distriktsguvernörens team och GLT-koordinatorn 
att planera och genomföra lokala utbildningsprogram. Allt material finns lätt till hands 
och kan anpassas för att passa lokalt. 
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Kapitel 11                         
 
JURIDISKA ÄRENDEN 
 
Allmän information 
 
Legal Division ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala 
varumärkesregistreringar, det globala försäkringsprogrammet, riskhantering och 
domstolsärenden. Dessutom tillhandahåller divisionen vägledning och råd till Lions 
medlemmar om stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens policy, 
till exempel distriktsval, kandidatur till posten internationell direktor, konfliktlösning och 
konstitutionella klagomålsärenden. Om du har frågor gällande varumärken, försäkringar 
konstitutionella eller övriga juridiska ärenden kontaktar du Legal Division via e-post 
legal@lionsclubs.org eller via telefon 630-203-3847. 
 
Organisationen har en juridisk skyldighet att skydda Lions Clubs Internationals 
inregistrerade varumärken. För att göra detta har den internationella styrelsen antagit 
Lions Clubs Internationals varumärkespolicy. Denna policy definierar organisationens 
varumärken samt tillhandahåller medlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, del- och 
multipel-) riktlinjer för hur och när de kan använda organisationens varumärken.  Nedan 
följer en översikt av varumärkespolicyn avseende användandet av Lions namn och 
logotyp vid distrikt- och klubbaktiviteter. För ytterligare information om organisationens 
varumärkespolicy, vänligen läs varumärkespolicyn på LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org, under Juridiska resurser. 

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

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

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

 
• Automatiskt tillstånd att använda organisationens v arumärken:   Lions 

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

 
• Förhandsgodkännande krävs.   Lions medlemmar, klubbar och distrikt måste 

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

 
• Officiella licensinnehavare.   Klubbrekvisita och distributionsdivisionen kan ingå 

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

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

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

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

 
Förmånsprogram för medlemmar  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Hur medlen samlas in  Användning av projekt 

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

 
Ja 

 
Ja 

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

 
Ja 

 
Nej * 

 Räntor  - Ackumulerade 
investeringar från medel 
som tagits emot från 
allmänheten  

 
Ja 

 
Nej  
 

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

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

• Debitering av avgifter och annan fakturering 

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

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

• Planering av kongresser och möten 

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

• Främjande av PR-aktiviteter och företagsallianser 

• Stöd till Lions Clubs International Foundation och andra antagna 
serviceprogram 

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

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

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

 

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

1. Besvär kan anföras av den kandidat som utan framgång kandiderat till 
befattningen som distriktsguvernör/första eller andra vice distriktsguvernör vid 
ett distriktsval, vars giltighet bestrids. En resolution till stöd för att sända in 
besvärsskrivelsen måste ha antagits av kandidatens lionklubb. Resolutionen 
måste bifogas besvärsskrivelsen. Alternativt kan besvärsskrivelsen sändas i av 
majoriteten av klubbarna med fullgjorda ekonomiska skyldigheter i distriktet. 
Besvärskrivelsen måste åtföljas av en resolution till stöd för att sända in 
besvärsbeskrivelsen vilken har antagits av varje klubb som stödjer 
bestridandet. 

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

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

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

 
4. Besvärsskrivelse avseende val till distriktsguvernör måste åtföljas av en 

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

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

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

 
B.  Svaromål 
 

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

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

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

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

C.  Besvarande av svaromål 
 

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

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

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

 
D. Svar från icke-part 

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

 
E. Utformning av besvärsskrivelse och svaromål 
 

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

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

 
3. Ingen besvärsskrivelse får vara längre än tio (10) sidor och ha mer än fem (5) 

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

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

lämnar in skrivelsen med sin originalnamnteckning. Namnteckningen skall 
skrivas omedelbart under följande uttalande: ”Jag samtycker härmed till att den 
internationella styrelsens beslut är slutligt och bindande.” Denna person skall 
även underteckna de övriga sidorna med initialer. Om besvärsskrivelsen 
skickas in på elektroniskt vis måste klagande part inkludera ett uttalande som 
bekräftar att de handlingar som skickas in på elektroniskt vis är exakta kopior 
av originalet. 
 

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

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

 
F. DG Elect-seminarium 
 

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

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

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

Svarande part är svarande part. 

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

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

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

KLP VEM KAN 
LÄMNA IN ? 

NÄR KAN DU 
LÄMNA IN ? 

KAN UNDANTAG GÖRAS 
FRÅN TIDSKRAVEN ? 

TILL VEM LÄMNAR 
DU IN? 

AVGIFTER 

KLUBB  Medlem 
och 
tidigare 
medlem 

Inom 30 dagar 
efter att ha fått 
vetskap om 
händelsen 

Ja, av DG, medlaren 
eller den internationella 
styrelsen 

Distriktsguvernör  *USD 50 

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

Ja, av DG, medlaren 
eller den internationella 
styrelsen 

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

USD 750 

MULTIPEL-
DISTRIKT 

Klubb, 
deldistrikt 

Inom 30 dagar 
efter att ha fått 
vetskap om 
händelsen 

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

Distriktsguvernör 
eller närmast 
förgående 
distriktsguvernör 
om klagomålet 
gäller 

USD 750 
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distriktsguvernör-
en. 

 
Återbetalning av registreringsavgifter (USD) 
 
KLP Ärendet löst eller 

återdraget före beslutet 
Ärendet avslaget Ärendet bordlagt 

Klubb Hela avgiften behålls av 
distriktet som en 
administrativ avgift och 
återbetalas inte, såvida 
inte en återbetalnings-
procedur har godkänts av 
distriktsrådet 

  

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

USD 650 återbetalas till 
svarande part 

USD 650 återbetalas till 
klagande part 

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

USD 650 återbetalas till 
svarande part 

USD 650 återbetalas till 
klagande part 

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

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

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

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

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

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

FÖR 
PROCESSEN 

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

Godkännande av 
medlare krävs av 
alla parter 

< 30dagar 

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

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

Parternas utsedda 
medlare väljer den 
neutrala medlaren 

< 90 dagar 

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

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

Parternas utsedda 
medlare väljer den 
neutrala medlaren 

< 90 dagar 

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

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

 
� Föra diskussioner mot områden som tidigare ej behandlats eller bör 

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

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

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

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

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

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

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

avhandlas inom rimlig tid. 
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� Endast ärenden som är aktuella i konflikten skall diskuteras. 

 
� Alla parter skall behandla varandra med respekt och hövlighet i enlighet med 

Lions etik.  
 

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

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

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

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

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

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

 
� Sammanställ ett uttalande som tydligt beskriver din ståndpunkt. 

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

konfliktlösningsprocessen.  
 

� Prioritera frågorna i förhållande till dina behov. 
 

� Fastställ styrka och svaghet i din ståndpunkt. 
 

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

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

ståndpunkter och versioner av fakta.  
 

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

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

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

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

ytterligare material eller information om frågorna i konflikten. 
 

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

 
� Kontrollera med medlaren om det krävs ytterligare dokument eller 

information som du måste ta med till mötet. 
 

� Stäng av din mobiltelefon före mötet. 
 

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

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

 
� Begär att varje part beskriver vad de anser att konfliktlösningsprocessen 

bör resultera i. 
 

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

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

förtydliganden. 
 

� Definiera och analysera de aktuella frågorna i konflikten. 
 

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

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

respektive part har till förfogande för att presentera sin ståndpunkt. 
 

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

 
� Ge varje part tid till att presentera sin ståndpunkt.  

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

 
� Fokusera på varje parts intresse, inte deras ståndpunkt.  

 
� Fastställ åtgärder, ståndpunkter, kompromisser och utforska flera möjliga 

lösningar för parterna.  
 

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

 
� När en överenskommelse har nåtts skall den skrivas ner och 

undertecknas av parterna.  
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� Sammanställ en slutrapport och skicka den till samtliga parter.    
 
Standardiserade valprocedurer för distrikt 
Vissa ändringar av normalstadgar och arbetsordning för distrikt träder ikraft den 1 juli 2016. 
Ändringarna kräver att alla Lions distrikt antar obligatoriska valprocedurer i enlighet med den 
internationella styrelsens policymanual. Organisationen förväntar sig att de standardiserade 
valprocedurerna kommer att skapa konsekventa distriktsval och minska grundläggande problem 
som uppstår på grund av olika valprocedurer.   
 
Organisationen har genomfört en serie initiativ vilka har för avsikt att konstruktivt utveckla 
distriktsledare till skickliga valtjänstemän. Men LCI uppmuntrar alla distriktsguvernörer att hålla 
sig informerade om kommande ändringar och hjälpa lionmedlemmar som söker hjälp eller stöd.  
Kapitel VII i den internationella styrelsens policymanual innehåller normalstadgar och 
arbetsordning för distrikt med fotnoter, vilka har uppdaterats för att inkludera de kommande 
ändringarna. Den internationella styrelsens policymanual finns att läsa på Lions Clubs 
Internationals webbplats www.lionsclubs.org, under medlemsresurser > publikationer > Juridik. 
 
Policy för neutral observatör   
Distriktsval förstörs ibland på grund av omdömeslösa intressen eller oetiskt uppförande, vilket 
leder till konflikter, dispyter och klagomål. Syftet med denna policy är att fostra en anda av 
rättvisa och stödja distriktsval (enkel, del- och multipel) som uppfyller Lions Clubs Internationals 
krav. Från och med den 1 juli 2016 kan den internationella styrelsen utse en valobservatör som 
ska övervaka distriktsval fram till den tidpunkt distriktsmötet hålls. Policyn ger även en 
distriktsguvernör (med stöd av distriktsrådet) och kandidater till posterna distriktsguvernör, första 
vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör möjlighet att begära en valobservatör om 
man anser att problem kan uppstå. 
 
Mer information om specifika bestämmelser i policyn finner du i kapitel XV i den internationella 
styrelsens policymanual som finns på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org under 
medlemsresurser > publikationer > Juridik. 
 
Policy för att stänga av en distriktsguvernör från sin post 
Tyvärr finns det tillfällen då en distriktsguvernör inte uppfyller sina ansvarsområden till den grad 
posten som kräver. Denna policy gör det möjligt för lokala lionmedlemmar att inrapportera 
allvarliga överträdelser som har begåtts av en distriktsguvernör och ger organisationen tillåtelse 
att stänga av en distriktsguvernör tills det att avstängningen kan granskas av den internationella 
styrelsen. 
 
Mer information om specifika bestämmelser i policyn finner du i kapitel XV i den internationella 
styrelsens policymanual som finns på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org under 
medlemsresurser > publikationer > Juridik. 
 
Om du har några frågor avseende gällande policy, vä nligen kontakta Lions Clubs 
International via telefon: 630-571-5466, anknytning  3847, eller via e-post: 
legal@lionsclubs.org . 
 
 
Procedurregler för ett speciellt möte för att rekom mendera en 
lionmedlem för utnämning till distriktsguvernör  
 
Regel nr 1.  Om vakans uppstår på distriktsguvernörsbefattningen är det den närmast 
föregående distriktsguvernörens skyldighet, eller om denna är förhindrad, den senast 
tjänstgörande före detta distriktsguvernören som är tillgänglig, att på anmodan av det 
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internationella huvudkontoret sammankalla ett möte till vilket distriktsguvernören, den 
närmast föregående distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernören, 
regionordförandena, zonordförandena, distriktssekreteraren och distriktets 
kassaförvaltare (eller distriktssekreteraren/kassaförvaltaren), före detta internationella 
presidenter, före detta internationella direktorer och före detta distriktsguvernörer, som 
har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot en invigd klubb i god ekonomisk 
ställning i distriktet, inbjuds. Avsikten med mötet är att rekommendera en lionmedlem 
som den internationella styrelsen kan utnämna till distriktsguvernör. 
 
Regel nr 2.  Inbjudan till detta möte ska sändas ut så snart som möjligt, så att mötet kan 
hållas inom de föreskrivna femton (15) dagarna efter att den internationella styrelsens 
meddelande mottagits. Den närmast föregående distriktsguvernören ska i egenskap av 
ordförande fastställa plats, datum och tid för mötet. Han/hon bör välja en centralt 
belägen ort och lämpligt datum inom den föreskrivna femtondagarsperioden (15). 
 
Regel nr 3. Ordföranden ska föra närvaroregister. 
 
Regel nr 4.  Varje Lion som är berättigad att delta i mötet kan nominera en lionmedlem 
under mötets gång. 
 
Regel nr 5.  Varje nominerad medlem har rätt till en sekundering på högst tre (3) 
minuter och kan själv hålla ett tal på högst fem (5) minuter. Efter att samtliga kandidater 
givits tillfälle att tala ska ordföranden förklara nomineringarna avslutade. Ytterligare 
nomineringar kommer därefter inte att godkännas. 
 
Regel nr 6.  Omröstning. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
7. Ordföranden ska efter mötet sända resultatet till det internationella 

huvudkontoret. 
 
 
 

ARBETSORDNINGS SÄRSKILT MÖTE FÖR ATT REKOMMENDERA E N 
MEDLEM TILL FÖRSTA ELLER ANDRA VICEDISTRIKTSGUVERNÖ R  

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

 
 
 
Standardformulärs överlägsenhet 
 
Om bestämmelserna i respektive distrikts (enkel-, del- eller multipel-) eller klubbs 
stadgar och arbetsordning strider mot de internationella stadgarna och arbetsordningen 
kommer de internationella stadgarna och arbetsordningen att ha överlägsenhet. Artikel 
XIII, Moment d, i den internationella arbetsordningen lyder: 
 
(d) Varje distrikt skall anta stadgar och arbetsordning som överensstämmer med 
organisationens stadgar och arbetsordning, inbegripet tid efter annan företagna 
ändringar, samt den internationella styrelsens policy. Alla sådana distrikts stadgar och 
arbetsordning skall tolkas i överensstämmelse med de lagar som gäller i den delstat 
där The International Association of Lions Clubs är inregistrerat. 
 
Dessutom, om respektive distrikts (enkel-, del- eller multipel-) eller klubbs stadgar och 
arbetsordning inte avhandlar ett specifikt ärende kommer normalstadgar och 
arbetsordning att styra. Kapitel VII, Moment A.4. i den internationella styrelsens 
policymanual lyder: 
 
4. Normalstadgarnas överlägsenhet 
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BESLUTAS, att den internationella styrelsen härmed förklarar att normalstadgar och 
arbetsordning skall gälla i alla frågor som rör distriktens (enkel-, del- och multipel-) 
verksamhet och som inte är upptagna i respektive distrikts (enkel-, del- och multipel-) 
stadgar och arbetsordning, men är upptagna i normalstadgar och arbetsordning för 
distrikt respektive multipeldistrikt. 
 
OCH BESLUTAS VIDARE, att den internationella styrelsen härmed förklarar att 
normalstadgar och arbetsordning för Lions Club skall gälla i alla frågor som rör 
klubbverksamhet och som 
överensstämmer med internationella stadgar och arbetsordning men inte finns 
upptagna i respektive klubbars stadgar och arbetsordning. 
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Kapitel 12 
 
Lions Clubs International Foundation (LCIF) 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA 
Telefon: 630-468-6901 
Fax: 630-571-5735 
E-post: lcif@lionsclubs.org 
Webbplats: www.lcif.org 
 
 

LCIF:s uppgift 
 
Att stödja insatserna bland lionklubbar runtom i världen i deras arbeta att hjälpa det 
lokala samhället och världssamhället under det att de genomför viktiga humanitära 
serviceprojekt. 
 
 

Allmän information 
 
LCIF hjälper Lions medlemmar i hela världen att hjälpa andra människor. LCIF är Lions 
Clubs Internationals egen stiftelse. Tack vare LCIF kan Lions medlemmar minska 
lidande samt bringa hopp och läkning till människor runtom i världen. LCIF tar emot 
donationer från medlemmar och från utomstående samt använder därefter dessa medel 
till distriktens projekt som tillgodoser angelägna humanitära behov runt om i världen. 
 
Vad gör LCIF för Lions? 
 

• LCIF hjälper Lions Clubs International att genomföra globala humanitära 
insatser och tillhandahåller katastrofhjälp. 

• LCIF gör det möjligt för Lions att hjälpa när naturkatastrofer inträffar.  
• LCIF finansierar projekt som är för stora för distrikt och klubbar att klara på egen 
 hand. 
• LCIF hjälper Lions att tillgodose lokala behov genom sina anslagsprogram. 
• LCIF samarbetar med partnerorganisationer för att få hävstångseffekt på 

donationer och för att utöka program. 
 

Genom att samarbeta med LCIF kan distrikten genomföra angelägna humanitära 
projekt, vilka omfattar allt från förebyggande av flodblindhet i Nigeria, hjälp till äldre, 
byggande av skolor och till omedelbar hjälp till människor runt om i världen som 
drabbats av naturkatastrofer.  
 
LCIF är en mycket effektiv stiftelse. LCIF erhåller inga medlemsavgifter och den största 
delen av stiftelsens intäkter kommer från lionmedlemmarna. Varje dollar som doneras 
har hävstångsverkan. LCIF-anslagen matchas ofta med lokala medel och Lions 
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partners bidrar med ytterligare medel vilket betyder att alla donationer till LCIF har en 
ännu större påverkan. 
 

LCIF:s ledning 
 
LCIF styrs av ett förtroenderåd, sammansatt av 21 medlemmar inklusive LCI:s 
verställande tjänstemän, representanter från varje konstitutionellt område och afrika, 
representanter från alla de tre länder som donerar mest per medlem, representanter 
från de två länder som har flest antal medlemmar, två av presidenten utvalda 
medlemmar och de två närmast föregående LCIF-ordförandena. Medlemmarna utses 
baserat på deras LCIF-erfarenhet och hängivenhet för stiftelsens välgörande uppgift. 

 
Förtroenderådet sammanträder tre gånger varje år, i augusti, januari och maj. Under 
ledning av LCIF:s verkställande kommitté finns andra kommittéer som hjälper till att 
utveckla, övervaka och marknadsföra stiftelsen och dess program. Till exempel: 
 
Den verkställande kommittén  får på vägnar av styrelsen ta vissa beslut och 
övervakar ledningen, den strategiska planeringen, LCIF:s rådgivande kommittéer (Sight 
First och Lions Quest) och LCIF:s verksamhet. 
 
Utvecklingskommittén övervakar insamlingsstrategier, mål och resultat och följer upp 
strukturen av LCIF koordinatorer. 
 
Finanskommittén övervakar LCIF:s budget och investeringar samt granskar alla 
finanser för att säkerställa att stiftelsen kan underhålla den nuvarande verksamheten 
och har tillräckligt med medel för framtiden. 
 
Marknadsföringskommittén  utvecklar strategier för att öka marknadsföringen av LCIF 
och ansvarar för kommunikationsverktyg, PR-strategin och PR-möjligheter. 
 
Programkommittén  granskar anslagsansökningar och utvärderar möjligheter för nya 
program, projekt och initiativ. 
 
 
SightFirst- och Lions Quest- programmens rådgivande  kommittéer  finns på plats 
för att övervaka programutveckling och samordning, sköta nationella och internationella 
kontakter samt kontinuerligt driva programmen framåt för att förbättra och uppfylla 
föränderliga behov. Kommittèerna består av lionledare och experter på området. De 
granskar projektförslag och föreslår anslagsmedel för slutlig granskning av 
förtroenderådet. 
 
 
 
 

LCIF-koordinator 
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Multipeldistriktets och distriktets LCIF-koordinatorer är Lions Clubs international 
Foundations ambassadörer. Multipeldistriktets och distriktets LCIF-koordinatorer har 
utsetts till denna post då de har demonstrerat en ledarskapsförmåga och ett 
engagemang för filantropi och humanitära tjänster i enlighet med LCIF:s ideal. Alla 
koordinatorer erhåller träning och stöd från LCIF. 
 
Multipeldistriktets koordinatorer nomineras av medlemmarna i LCIF:s förtroenderåd, i 
samråd med områdesledare (internationella direktörer, tidigare presidenter, tidigare 
internationella direktörer m.f.l) om tillämpligt.  Multipeldistriktets koordinatorer måste 
utses av den internationella presidenten och LCIF:s ordförande. Tidigare 
ledarskapserfarenhet på multipeldistriktsnivå, distriktsnivå och klubbnivå tas under 
övervägande i nomineringsprocessen.   
 
Viktiga ansvarsområden för multipeldistriktets LCIF-koordinator är bland annat:   

• Leda ett team av LCIF- distriktskoordinatorer 
• Informera lionmedlemmar om LCIF:s syfte och framgång samt hur viktig 

stiftelsen är för Lions Clubs International 
• Hjälpa till med alla delar avseende insamlingsaktiviteter till LCIF inom 

multipeldistriktet 
  
LCIF:s distriktskoordinatorer nomineras av LCIF:s multipeldistriktskoordinator i samråd 
med distriktsguvernörens team, och kommer att inneha sin post i tre år (detta kan 
variera i vissa regioner). Distriktskoordinatorer måste utses av LCIF:s ordförande.  
Distriktskoordinatorer söker att stärka stiftelsen och förbättra det humanitära arbetet 
som utförs av lionmedlemmar runt om i världen. Som frivillig koordinator för LCIF, har 
distriktets LCIF-koordinator följande viktiga ansvarsområden: 
 

• Övervaka implementeringen av LCIF:s utvecklingsstrategier inom distriktet.  
• Informera lionmedlemmar om LCIF:s syfte och framgång samt hur viktig 

stiftelsen är för Lions Clubs International. 
• Uppmuntra stöd till LCIF genom alla aspekter av insamlingsaktiviteter i distriktet 

 
Lions som tjänar i denna roll bör visa ett intresse för LCIF samt ha tidigare 
ledarskapserfarenheter på distrikts- och klubbnivå. Distriktets LCIF-koordinator 
rapporterar direkt till multipeldistriktets LCIF-koordinator och uppmuntras till ett nära 
samarbete med lokala lionledare i distriktet, inklusive distriktsguvernören. Denna post 
inrättades år 2008 och det förväntas att distriktskoordinatorns ansvarsuppgifter kommer 
att variera och/eller utökas då nya LCIF- strategier implementeras. 
 
LCIF-koordinatorer i klubbar  fokuserar på att öka klubbens kännedom om LCIF. 
Klubbens LCIF-koordinator informerar medlemmarna om stiftelsens större initiativ och 
möjligheter till anslag, sprider berättelser från dem som fått hjälp och svarar på frågor 
om stiftelsen. Klubbens LCIF-koordinator uppmuntras även att hålla en presentation 
som säkerställer att alla medlemmar får en möjlighet att förbättra sin kunskap om 
stiftelsen.  
 
Posten är en del av strukturen av LCIF koordinatorer och har ett nära samarbete med 
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distriktets LCIF koordinator. Resurser för klubben kommer att finnas på alla språk på 
LCIF:s webbplats och via andra kanaler på begäran. 
 
 

Distriktsguvernörens roll i LCIF 
 
Stiftelsen skapar stolthet och humanitära framgångar bland alla lionmedlemmar. 
Distriktsguvernörerna, LCIF- distriktskoordinatorerna och multipeldistrikts-
koordinatorerna bör hjälpa LCIF i de globala humanitära insatserna genom att:  
 

1. Publicera LCIF:s mål och resultat. 
2. Bjuda in LCIF- distriktskoordinator till distriktsrådsmöten för att rapportera om 

framgångar avseende LCIF-insamlingar i distriktet. 
3. Uppmuntra donationer till LCIF, speciellt Melvin Jones Fellowship och stödjande 

medlemskap. 
4. Uppmuntra alla klubbar att hålla ett möte om LCIF varje år, till exempel genom 

att bjuda in LCIF distriktskoordonatorn att hålla ett föredrag. 
5. Förstå stiftelsens anslagsprogram och kriterierna för dessa 
6. Använda LCIF:s marknadsföringsmaterial och andra verktyg. 

 
 
 
 

LCIF:s anslagsprogram/insatser/större initiativ 
 
Sedan LCIF startade år 1968, har man delat ut över USD 924 miljoner i anslag för att 
förbättra tillvaron för människor över hela världen. LCIF har gjord det möjligt för Lions 
att ge synen tillbaka till de blinda, hjälpa offer för naturkatastrofer och ge stöd till 
handikappade, ungdomar och äldre. 
 
LCIF har utvecklats till att bli en internationellt erkänd humanitär organisation som 
samarbetar med Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen.    
 
Besök LCIF:s webbplats, www.lcif.org , för de senaste framgångarna. 
 

 
 
SightFirst 
 
Programmets mål är att bygga omfattande synvårdssystem för att bekämpa de främsta 
orsakerna till blindhet och tillhandahålla rehabiliteringstjänster till människor som är 
blinda eller har nedsatt syn.  Programmet stödjer bärkraftiga projekt av hög kvalitet som 
tillhandahåller synvårdstjänster, utbildar personal, utvecklar infrastruktur och 
tillhandahåller rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen. 
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SightFirst programmets framsteg är enastående. Sedan programmet lanserades 1990 
har SightFirst:  
 

• Delat ut 1 192 SightFirst-anslag i 102 länder på ett totalt belopp på USD 310 
miljoner  

• Återställt synen hos 7,8 miljoner människor med hjälp av gråstarroperationer 
• Tillhandahållit 271 miljoner behandlingar mot flodblindhet 
• Undersökt över 20 miljoner barn för ögonsjukdomar genom Sight for Kids-

sammarbetet med Johnson & Johnson 
• Förbättrat synvården för hundratals miljoner människor 
• Byggt, expanderat eller utrustat 660 ögonsjukhus, kliniker och avdelningar. 
• Utbildat tusentals anställda inom synvården samt hälsovårdsarbetare i byar 
 
 

 

SightFirst:s större insatser 
 
Syn till alla: SightFirst gör förnärvarande omfattande investeringar i nya hot mot 
synen, hot som inte gick att behandla när programmet etablerades 1990.  Idag kan 
lionmedlemmar från hela världen hjälpa till att stödja projekt som fokuserar på nya och 
kommande hot såsom blindhet bland barn, diabetesretinopati, nedsatt syn och 
brytningsfel samt projekt som fokuserar på att förbättra tillgången till utbildning och 
rehabilitering för blinda och synskadade.   
 
 
Blindhet bland barn 
LCIF samarbetar med Världshälsoorganisationen (WHO) för att etablera Lions 
syncenter och utbildningsprogram på fem kontinenter, vilket har hjälpt miljontals barn.  
 
Flodblindhet  
SightFirst har i Afrika och i Latinamerika givit stöd till miljontals behandlingar av flod-
blindhet sedan ett samarbete med The Carter Center inleddes 1999. I Latinamerika 
beräknas sjukdomen kunna vara utrotad i slutet av detta decennium.  
 
Trakom  
LCIF angriper trakom, vilken den största orsaken till blindhet i världen som kan 
förebyggas, genom projekt som tillhandahåller medicinering, operationer, rent vatten, 
hälsoutbildning och utbildning av sjukvårdspersonal. Hittills har SightFirst givit stöd till 
tusentals operationer och 100 miljoner behandlingar med Zithromax®. 
 
SightFirst China Action Project 
SightFirst China Action projektet var officiellt lanserat 1999 som svar på det enorma 
behovet av ögonvård i Kina.  I två faser genomförde SFCA över 5 miljoner 
gråstarroperationer och stärkte ögonvårdens infrastruktur. Fas III fokuserar nu på att 
eliminera trakom samt att utveckla ett omfattande synvårdssystem. Tillsammans WHO 
och den kinesiska regeringen har Lions utvecklat en omfattande, långsiktig, plan för att 
utrota trakom som leder till blindhet innan 2017. 
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Lions Quest 
 
Lions Quest är ett skolbaserat program, för elever mellan 5-19 år, med syfte att 
förbättra elevernas färdigheter. I USA:s skolsystem omfattar detta barn från förskolan 
till 12:e klass, i andra länder omfattar det förskolan, grundskolan och gymnasiet. 1984 
inledde Lions ett samarbete med Quest International. LCIF tog över Lions Quest år 
2002, för att öka programmets omfattning och räckvidd samt för att erbjuda större stöd 
och exponering till de medlemmar som lokalt arbetar med programmet. Över 13 
miljoner barn och ungdomar deltagit i programmet och det har erhållit högt betyg från 
skolmyndigheter. Lions Quest-program genomförs för närvarande i över 90 länder och 
kursmaterialet har översatts till 40 språk. 
 
Lions Quest uppfyller det amerikanska utbildningsdepartementets alla tio riktlinjer 
avseende denna typ av program. Det amerikanska utbildningsdepartementets standard 
går i linje med många andra länders standard runt om i världen. Utvärderingar av 
programmet har genomförts under 20 år av programutvecklare, skolor, universitet och 
fristående utvärderingsföretag. Resultaten i dessa studier visar att programmet ger 
högre studieresultat, ökade kunskaper, bättre attityder, förmåga att säga nej till droger 
och våld, minskning av disciplinproblem, lägre risk för avhopp från skolan samt minskat 
missbruk av tobak, alkohol och andra droger. 
 
 
Lions Quest, för elever mellan 5-9 år: 
Programmet lär de unga eleverna att fatta positiva beslut och att upprätthålla ett gott 
självförtroende. 
 
Lions Quest, för elever mellan 10-14 år:  
Programmet främjar positiva attityder, respekt och ansvar samtidigt som det är ett 
effektivt verktyg som vägleder unga människor att fatta ansvarsfulla beslut och att säga 
nej till våld och droger. 
 
 
Lions Quest, för elever mellan 15-19 år: 
Programmet kombinerar elevernas utveckling av personliga och sociala färdigheter 
med möjligheter att delta i hjälpinsatser, vilket i sin tur hjälper ungdomar att öka sitt 
självförtroende, hålla god kontakt med skolan, hantera aktuella frågor och lära sig mer 
om de färdigheter som krävs i dagens samhälle. 
 
Uppdaterat material 
Lions Quest har uppdaterat och moderniserat allt material med målet att göra 
programmet mer relevant för dagens ungdomar. Bland annat förnyar man materialet så 
att det kan tillämpas på mer avancerade och interaktiva undervisningssystem. Den 
första uppdateringen är på engelska och finns nu tillgänglig. LCIF arbetar med länder 
runtom i världen för att uppdatera deras material på deras språk. Det finns LCIF anslag 
att söka för dessa insatser. 



 
 

XII-7 

 
 
Inkommande distriktsguvernörer kan ta steg för att införa Lions Quest i sitt samhälle i 
år.  
 

a. LCIF och Lions Quest Department erbjuder flera olika resurser för att 
informera Lions om programmet samt förbereda distrikt och klubbar för att 
introducera Lions Quest till lokala skolor. 

b. Många länder som genomför Lions Quest har upprättat en stiftelse, ett 
kontor eller en kommitté som arbetar med programmet. Lionmedlemmar i 
dessa länder bör ta kontakt med den lokala Lions Quest-organisationen, 
LCIF kan tillhandahålla kontaktinformationen. 

c. Besök Lions Quest webbplats på www.lions-quest.org eller skicka e-post 
till info@lions-quest.org för mer information. 

 
 2. Nå ut till lokaka skolor  

a. Håll en presentation om Lions Quest för skolor 
b. Nå ut till föräldragrupper 
c. Bjud in lärare och andra för att delta i ett klubbmöte om Lions Quest 

 
3. Hitta stöd 

a. Utforska medlemskapet i ditt distrikt. Vem har goda kontakter inom 
skolsystemet? Vem förstår utbildning?  

b. Skapa en fungerande styrkommittee och utse en högkvalitativ ordförande 
för Lions Quest. 

 
3. Införa Lions Quest 

a. Planera en lärarkurs för att certifiera lärare till instruktörer inom Lions 
Quest.  

b. Skaffa fram instruktionsmaterial till lärare och stödmaterial till elever och 
föräldrar.   
 

4. Tillhandahålla stöd till skolor och lärare 
 
 

LCIF har identifierat de bästa metoderna som kan hjälpa klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt att utöka Lions Quest runt om i världen. 
 

• Att skapa nätverk är viktigt:  Flera av de bästa Lions Quest-programmen som 
införts började i liten skala och växte över tid. Viktiga beslutsfattare hade känt till 
Lions Quest under flera år. Som distriktsguvernör har ni den bästa uppfattningen 
om var Lions Quest har störst möjlighet till framgång. I din kommun, din region 
eller i ditt land, var arbetar lionmedlemmar som rektorer? Administratörar eller 
lärare? Vem i ditt distrikt har kontakter inom de lokala myndigheterna? För att 
utöka Lions Quest behöver vi skapa ett bättre nätverk med ledare inom 
skolväsendet och vi hoppas att du kan hjälpa oss med det. 
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• Lions Quest måste framhållas som ett sätt att uppnå  krav:  En av de 
vanligaste anledningarna till att skolor tackar nej till Lions Quest är på grund av 
de många kraven från skolverket. En av anledningarna till att många skolor och 
regioner vill samarbeta med oss är på grund av att vi kan uppnå regeringens 
krav. LCIF kan hjälpa till att utveckla en sambandsguide som identifierar 
specifika delar av kraven och knyter samman de med specifika Lions Quest-
enheter och lektioner. Du kan använda detta samband för att marknadsföra 
Lions Quest runt om i ditt distrikt. 

 
• Omfatta hela distrikt:  Att utöka Lions Quest till att omfatta ett helt distrikt kan 

låta överväldigande och att försöka sig på det på egen hand är i stort sett 
omöjligt, men med rätt stöd kan Lions Quest utökas till att med framgång omfatta 
hela distriktet. När er aktivitet växer och ni ser framemot en expansion 
rekommenderar LCIF att man skapar så kallade distriktsteam till stöd för Lions 
Quest. Teamet fungerar som en flexibel struktur vilken kan användas för att 
stödja hållbara expansionsinsatser genom att engagera alla medlemsnivåer i 
distriktet. Distriktsteamet består av distriktsguvernören, distriktets Lions Quest-
ordförande, en vice distriktsguvernör och kontaktpersoner från individuella 
klubbar. Modellen har varit framgångsrik i många länder och skapar både 
synlighet och kontinuitet för Lions Quest programmet. Som distriktsguvernör 
skulle du samarbeta med distriktets Lions Quest-ordförande för att analysera 
programmet i distriktet, sammanställa mål och en handlingsplan för året. Som 
aktiv deltagare i teamet kan du tillhandahålla ett välbehövt stöd till ordföranden 
samtidigt som du säkerställer framgångar för Lions Quest i distriktet. 

 

Andra LCIF initiativ 
 
En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ 
Även om det är enkelt och billigt att förebygga mässling, avlider hundratusentals barn i 
sjukdomen varje år. Genom En Spruta, ett liv räddar Lions livet på barn runt om i 
världen genom att tillhandahålla vaccin mot mässling och röda hund.  

 
Sedan 2010 har LCIF och Lions samarbetat med ett flertal ledande organisationer som 
arbetar med globala vaccinationsprojekt, som till exempel mässling- och röda 
hundinitiativet (M&RI), Gavi, the Vaccine Alliance (tidigare Global Alliance for Vaccines 
and Immunizations), och Bill and Melinda Gates Foundation. Dessa samarbeten 
omfattar att: 1) generera ett finansiellt stöd för vaccinationer i prioritetsländer, 2) 
tillhandahålla information på lokal, regional och nationell nivå, och 3) ett direkt 
engagemang i social marknadsföring för att stödja vaccinationskampanjer. Under de 
närmaste åren kommer Lions att fortsätta att arbeta inom dessa tre områden. 
 
I juni 2013 beviljade LCIF:s förtroenderåd USD 30 miljoner till Gavi:s matchande fond 
fram till slutet av 2017. Dessa medel kommer att matchas dollar för dollar från Gavi-
fonden (vilken stiftades av det brittiska Department for International Development och 
Bill and Melinda Gates Foundation). Gavi:s matchande medel, tillsammans med de 
medel som Lions redan har samlat in till stöd för mässling- och rödahundinitativets 
arbete, kommer att göra det möjligt för LCIF att bidra med över USD 80 miljoner till 
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arbetet för att utrota mässling lagom till organisationens 100-årsjubileum och stiftelsens 
50-årsjubileum. Denna insamlingsinsats har kommit att bli ett av flera specialprojekt 
inför hundraårsjubileet.  
 
LCIF distriktskoordinatorerna 2015-2016 ombeds att fastställa insamlingsmål för En 
spruta, ett liv. Distriktsguvernörerna ombeds att stödja insatserna under 
verksamhetsåret. Besök www.lcif.org för att få de senaste nyheterna och lära dig mer 
om hur lionmedlemmarna i ditt distrikt kan hjälpa till att rädda liv genom detta viktiga 
projekt. 
 
 
Lions program för billiga hörapparater (AHAP) 
 
Lions program för billiga hörapparater (AHAP) tillhandahåller en billig, men 
högkvalitativ, hörapparat för låginkomsttagare och andra behövande och är ett 
pilotprogram i USA. Hörapparaterna kostar USD 200 per styck, LCIF erbjuder tre 
Rexton modeller som kan placeras bakom örat. LCIF gör hörapparaten tillgänglig för 
Lions befintliga hörselprogram, stiftelser och klubbar. Individer som är i behov av en 
hörapparat måste kontakta en lokal lionklubb som kan sponsra hela, eller en del, av 
kostanden för hörapparaten. Lionklubbar eller distrikt som är intresserade av att 
tillhandahålla hörapparater i sitt samhälle är välkomna att kontakta stiftelsen för 
vägledning och information om hur man kommer igång.  
 
 

LCIF:s anslagsprogram 
 
Sedan LCIF startade år 1968, har man delat ut över 12 677 anslag, totalt över USD 949 
miljoner. 
 
Det finns ett antal olika anslag.  
 
SightFirst-anslag  bygger upp omfattande system för ögonvård för att bekämpa de 
största orsakerna till blindhet och för att ta hand om dem som är blinda eller har nedsatt 
syn. Programmet stödjer bärkraftiga projekt av hög kvalitet som tillhandahåller 
synvårdstjänster, utbildar personal, utvecklar infrastruktur och tillhandahåller 
rehabilitering och utbildning i fattiga samhällen. Lions distrikt och multipeldistrikt 
samarbetar med sina regionala tekniska rådgivare för SightFirst när man ansöker om 
ett anslag. 
 
Standardanslag  är stiftelsens bredaste och mest populära anslagskategori. Dessa ger 
matchande anslag mellan USD 10 000 - USD100 000 till större projekt som riktar sig till 
viktiga humanitära behov, där man är i behov av utrustning eller uppbyggnad. 
 
Internationella assistansanslag  stödjer samarbetsprojekt mellan lionklubbar i minst 
två olika länder. Anslag om USD 5 000 till USD 30 000 kan beviljas på matchande 
basis och skall användas till mindre utvecklingsprojekt i utvecklingsländer. Exempel på 
projekt är: Hälsovårdsinsatser, lokal hälsovård, självförsörjning av mat, hjälp till 
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handikapporganisationer och initiativ för rent vatten. Byggprojekt godkänns inte. 
 
Core 4-anslag  ger stöd till innovativa projekt som riktar sig till angelägna behov inom 
Lions huvudområden: Att bevara syn, att förebygga handikapp, främja hälsovård och att 
hjälpa ungdom. Anslag på upp till USD 200 000 kan beviljas på en tre-till-en basis, det 
vill säga lionmedlemmar som ansöker om anslag måste samla in 25 % lokalt. Lions 
Quest-anslag på belopp upp till USD 100 000 finns tillgängliga. 
 
Nödfallsanslag  på upp till USD 10 000 kan beviljas omedelbart efter en naturkatastrof 
för att finansiera distribution av nödhjälp. 
 
Större katastrofanslag  kan beviljas för att finansiera långsiktiga rekonstruktionsprojekt 
efter större naturkatastrofer. Denna typ av anslag beviljas enligt den internationella 
presidentens och LCIF:s ordförandes gottfinnande. Lionmedlemmar kan inte ansöka 
om dessa anslag. 
 
Anslag för katastrofberedskap  ger stöd till förberedelser inför en katastrof, insatser 
vid en katastrof och återuppbyggnadsarbetet. Lions distriktsguvernörer kan ansöka om 
dessa anslag. 
 
 
Riktade anslag  är medel som donerats till LCIF där det finns begränsningar för till vilka 
specifika aktiviteter och projekt dessa medel får användas. 
 
 
Frågor och svar gällande anslag 
 
1.  Hur ansöker Lions distrikt och multipeldistrikt  om anslag? 
Kontakta LCIF via telefon 630-468-6901 eller e-post lcif@lionsclubs.org. 
Anslagsansökningar och ytterligare information finns även på LCIF:s webbplats 
www.lcif.org. 
 
2.  När bör anslagsansökan skickas in? 
De flesta ansökningar måste vara stiftelsen tillhanda minst 60 dagar före respektive 
möte i LCIF:s förtroenderåd. Ansökan om SightFirst-anslag måste vara SightFirst 
rådgivande kommitté tillhanda minst 90 dagar före kommitténs respektive möte. 
Ansökan om Lions Quest-anslag måste vara Lions Quest rådgivande kommitté 
tillhanda minst 60 dagar före kommitténs respektive möte. Kontakta LCIF eller besök 
webbplatsen för att erhålla datum för dessa möten. Förtroenderådet sammanträder tre 
gånger per år medan SightFirst-kommittén och Lions Quest-kommittén sammanträder 
två gånger per år. 
 
3.  Vilka egenskaper söker LCIF efter i en anslagsa nsökan? 
Projektet måste projektet vara riktat till ett viktigt humanitärt behov, hjälpa en relativt 
stor grupp av människor, vara kostnadseffektivt och vara något som inte kan 
finansieras lokalt. Dessutom måste projektets budget utvisa att tillräckliga medel har 
samlats in lokalt, att det har en stark lionidentitet och engagemang samt måste stödjas 
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av distriktsrådet och eller guvernörsrådet. 
 
4.  Finns det anslag tillgängliga att söka för indi viduella lionklubbar? 
De flesta anslag kräver deltagande av ett distrikt eller multipeldistrikt. Det inter-
nationella assistanslaget (IAG) ger en lionklubb eller ett distrikt möjlighet att samarbeta 
med en lionklubb eller ett distrikt som kommer att stå som värd för projektet i det land 
där det kommer att genomföras. Notera att även om antalet anslag till individuella 
lionklubbar är begränsat kan en klubb delta i hur många serviceprojekt som helst som 
finansierats med anslag. 
 
5.  Beviljar LCIF anslag till privatpersoner? 
Nej, inga anslag beviljas till privatpersoner, utan samtliga av LCIF:s anslag beviljas till 
distrikt, multipeldistrikt och klubbar. 
 
6.  Vad skiljer ett Core 4-anslag från ett standard anslag? 
Standardanslag stödjer många olika typer av storskaliga projekt som leds av lokala 
lionmedlemmar och används till utrustning eller byggnation. 
 
Standardanslag är matchande anslag och högsta anslagsbelopp är USD 100 000. Core 
4-anslag är begränsade till mycket specifika prioriteringar inom fyra områden: syn, 
handikapp, hälsovård och ungdom och måste därmed riktas till projekt inom dessa 
områden. 
 
För att se en lista över nuvarande prioriteringar för Core 4 besöker du LCIF:s 
webbplats www.lcif.org. De flesta Core 4-anslag matchar Lions donationer 3 till 1. 
Högsta anslagsbelopp för de flesta Core 4-anslag är USD 200 000. 
 
7.  Vad är skillnaden mellan SightFirst-projekt och  andra synrelaterade projekt? 
SightFirst-projekt måste fokusera på de större orsakerna till blindhet som kan botas 
eller förhindras och detta måste göras i stor omfattning. Dessa projekt är också 
varaktiga och når ut till befolkning som inte har någon, eller mycket begränsad, tillgång 
till ögonhälsovård. 
 
Synrelaterade projekt som inte består dessa kvalitéer utan istället fokuserar vårdresor 
eller individuella utrustningsbehov bland lokala synenheter kan kvalificera till 
standardanslag eller internationella assistansanslag. 
 
8.  Hur finansieras LCIF:s anslagsprogram? 
De flesta av anslagen har gjorts möjliga tack vare donationer från lionklubbar och 
individuella medlemmar över hela världen. LCIF erhåller inte någon del av 
lionmedlemmarnas medlemsavgifter. Avkastning på investeringar, gåvor från företag 
och allmänheten är andra exempel på hur anslagen finansieras. 
 
 

Kommunikation från LCIF  
 
LCIF erbjuder många olika resurser för att hjälpa distriktsguvernörer och andra 
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lionmedlemmar att sprida information och lära sig fakta om stiftelsen. 
 

• LCIF:s webbplats  www.lcif.org innehåller resurser som till exempel PowerPoint-
presentationer, broschyrer att ladda hem, information om anslag, Melvin Jones 
Fellowship ansökningar, stödjande medlemskap och mycket annat. Formulär och 
publikationer kan beställas genom att kontakta LCIF. Webbplatsen innehåller 
även uppdateringar om nyligen beviljade anslag. 

 
• Distriktsguvernörer kan erhålla sammanställningar avseende donationer eller 

anslag  i distriktet genom att kontakta LCIF eller distriktets LCIF-koordinator. De 
olika anslagen och riktlinjer för att ansöka  om dessa finns på LCIF:s 
webbplats. 

 
• Prenumerera på LCIF:s nyhetsbrev och erhåll information från stiftelsens 

ordförande varje månad. Informationen innehåller aktuella nyheter och nya 
program och informationen är på Lions samtliga officiella språk. Kontakta LCIF 
via e-post lcif@lionsclubs.org för att registrera dig eller för att få mer information.  
 
 

LCIF publikationer 
 

Publikationerna finns på Lions alla officiella språk (där inte annat anges) och kan 
beställas genom att kontakta LCIF eller laddas hem från LCIF:s webbplats,  på sidan 
publikationer under resurser. 
 
LCIF Faktablad (LCIF-600) 
 
I siffror (LCIF-106)  
 
LCIF:s program (LCIF-603) 
 
LCIF:s anslag (LCIF-604) 
 
LCIF PR (LCIF-605) 
 
LCIF, bästa frivilligorganisation att samarbeta med  (LCIF-609) 
 
LCIF tillhandahåller katastrofhjälp (LCIF-104) 
 
Stödjande medlemskap, ansökan (LCIF-120) 
 
Melvin Jones Fellowship, ansökan (LCIF-42M) 
Innehåller information om hur man ansöker och ansökan. 
 
Sätt att ge och typer av erkänsla (LCIF-42R) 
 
LCIF:s årsrapport  (LCIF-30) 
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ForSight (SightFirst tidning) (SF-206) 
 
Sight First: Lions syn till alla – översiktsbroschy r (SF-207) 
 
 

Publikationer om anslag  
 
Standardanslag/ansökan (LCIF-27) 
 
Hur man ansöker om standardanslag från LCIF (LCIF-1 09) 
 
Ansökan om internationellt assistansanslag (IAG-1) 
 
Vägledning för ansökan om LCIF internationellt assi stansanslag (IAG) (LCIF-110) 
 
Ansökan om SightFirst-anslag (LCIF-40) 
 
Ansökan om nödfallsanslag (LCIF-47) 
 
Slutrapport för nödfallsanslag (LCIF-25A) 
 
Kriterier och anslagsansökan för katastrofberedskap  
(LCIF-148) 
 
Kriterier och anslagsansökan för lokalt återuppbygg nadsarbete 
(LCIF-149) 
 
 

Lions Quest 
 
Lions Quest, översikt - USA (LQ-6) 
 
Lions Quest, översikt – internationellt (LQ-12) 
 
Lions Quest, broschyr 
 
 

LCIF:s videor  
 

Videor om LCIF är ett bra sätt att framhålla stiftelsens stora betydelse. Dvd:erna kan 
visas under klubbmöten eller distriktsmöten, de kan även skickas till lokala Tv-stationer 
eller visas för icke-lionmedlemmar för att informera dem om stiftelsens arbete. Många 
av videorna har översatts till alla språk. Nedan följer en lista över de DVD:er och videor 
som finns:  
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LCIF är din stiftelse 
Lions är…LCIF 
Tillhandahålla katastrofhjälp genom LCIF 
LCIF:s program för erkänsla 
SightFirst II: Ser framåt 
Lions Quest: Kunskaper för livet (endast på webbplatsen) 
Lions Quest: En berättelse om global framgång (en d el av Lions Quest 
instruktionspaket) 
Lions mässlingsinitiativ: Firandet av vårt pilot år  (endast på webbplatsen) 
Utöka våra hjälpinsatser:  Lions Quest (endast på webbplatsen) 
Förändra liv genom Opening Eyes (endast på webbplatsen) 
Insatser för barn med grå starr: Ett samarbetsprogr am (endast på webbplatsen) 
Katastrofhjälp i Joplin  (endast på webbplatsen) 
Få stiftelsen att växa  (endast på webbplatsen) 
Katastrofhjälp efter superstormen Sandy  (endast på webbplatsen) 
LCIF- kärlek på gång  (endast på webbplatsen) 
Vi stödjer LCIF  (endast på webbplatsen) 
Katastrofhjälp i Moore, Oklahoma (endast på webbplatsen) 
Fira Syn för barn  (endast på webbplatsen) 
Lions tar ställning mot mässling  (endast på webbplatsen) 
Vinjett av utbildning för blinda i Filippinerna (endast på webbplatsen) 
Lions Quest: Ny tillväxt, bevisad framgång 
LCIF: Hjälper Lions hjälpa världen 
 
Beställ via e-post: lcif@lionsclubs.org . Du kan även titta på filmerna på webbplatsen 
www.lcif.org.   
 
 

 

LCIF:s partnerskap 
 
Företags-, myndighets-, och ideella organisationspa rtners 
LCIF är tacksam för alla generösa bidrag från lionklubbar och likaså företags-, privata 
och statliga partners. De delar inte bara med sig av medel utan även en humanitär 
anda och en vilja att förbättra livet för människor i nöd – många tillhandahåller även 
expertis och tar ledningen för att hjälpa Lions och deras partners med det tekniska 
genomförandet. Tack vare dessa partners har LCIF och Lions kunnat utöka program, 
etablera nya projekt och nå ut till fler samhällen med våra tjänster. Några av LCIF:s 
viktiga samarbetspartners är: 
 
Johnson & Johnson Vision Care Companies (Asia Pacif ic):  Johnson and Johnson 
har anslagit USD 3,24 miljoner för att finansiera LCIF:s och JJVCC:s program ”Syn för 
barn”. Det skolbaserade programmet har sedan 2002 genomfört synundersökningar på 
20 miljoner barn i fattiga samhällen i Asien. Programmet har expanderat till Kenya och 
Turkiet. Projektet Syn för barn utbildar lärare och lokala lionmedlemmar så att de kan 
tillhandahålla information om ögonvård, utbildning och synundersökningar. De 
tillhandahåller även professionell vård till barn som behöver ytterligare behandling. 
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Undersökningarna samordnas av lokala lionmedlemmar, skolledare, lokal 
sjukvårdspersonal och Johnson & Johnsons synvårdspersonal. 
 
Merck & Co., Inc.  Merck har donerat 159 miljoner behandlingar av läkemedlet 
Mectizan® till LCIF och Lions för att förhindra flodblindhet i Latinamerika och Afrika. 
 
NoVo Foundation:  har tillhandahållit över USD 400 000 genom två anslag för att 
expandera och sprida användandet av LCIF:s Lions Quest i skoldistrikten i USA 
(skolorna i Eagle Mountain-Saginaw, Texas och Wood County). Tillsammans utbildar 
och stödjer dessa projekt hundratals lärare att lära ut Lions Quests livsfärdigheter till 
tusentals elever från förskolan till gymnasiet. 
 
 
Samarbetspartners 
Genom samarbete med ideella organisationer ökar LCIF sina resurser och kan uträtta 
mycket mer än vi skulle kunna göra på egen hand. Några av LCIF:a viktiga 
samarbetspartners är: 
 
The Carter Center:  LCIF har beviljat mer än USD 47 miljoner i SightFirst-anslag till 
The Carter Center för att kontrollera flodblindhet i Latinamerika och Afrika. Merck 
tillhandahåller donerade läkemedel till dessa program för att kontrollera flodblindhet. 
LCIF är också partner med Carter Center för bekämpning av trakom i Etiopien, Mali och 
Niger och har beviljat USD 20 miljoner till stöd för dessa lokala insatser som genomförs 
av Lions och partners. Pfizer Inc. tillhandahåller också läkemedel till 
trakomkontrollprogram. 
 
Gavi, vaccinalliansen: 2013 tillkännagav LCIF, Bill & Melinda Gates Foundation 
(BMGF) och det brittiska departementet för internationell utveckling ett femårigt 
samarbete för att samla in USD 30 miljoner i finansiellt stöd till mässling och röda hund 
vaccinationer i utvalda länder. Bill and Melinda Gates Foundation och det brittiska 
departementet matchar lionmedlemmarnas donationer till LCIF:s mässlingsinitiativ, En 
spruta: Ett liv. Ytterligare LCIF anslag stödjer Lions lokala samhällsinsatser och 
informationsinsatser om betydelsen av vaccinationerna. 
 
 
Special Olympics International: I juli 2013 meddelade LCIF att man kommer utöka 
samarbetet och bidra med USD 7,8 miljoner samt utveckla nya program som omfattar 
vård och stöd till ungdomar och deras familjer. Sedan 2001 har mer än 350 000 
deltagare i Special Olympics runt om i världen genomgått gratis synundersökningar och 
114 000 har fått gratis glasögon genom programmet. Undersökningarna och de 
anpassade glasögonen har lett till bättre syn hos denna ständigt åtsidosatta 
befolkningsgrupp. LCIF har beviljat USD 17,95 miljoner till stöd för programmet.    
 
 
Världshälsoorganisationen:  LCIF och Världshälsoorganisationen (WHO) samarbetar 
med fyra större initiativ.  Projektet "Elimination of Avoidable Childhood Blindness" är en 
global insats för att bekämpa blindhet som kan undvikas bland barn. Programmet gav 
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stöd till projekt i över 30 länder vilka har hjälpt 140 miljoner barn, man fokuserar nu på 
att, under två år, hjälpa de institutioner som har presterat bäst i 10 av dessa länder. 
LCIF och WHO arbetar även tillsammans för att ta itu med de nya hoten mot synhälsa 
som orsakas av en global diabetesepidemi i-länder. Lions och WHO arbetar också med 
Kinas sjukvårdsmyndigheter för att avgöra utbredningen av, och fastställa en potentiell 
åtgärdsplan för, trakom som leder till blindhet. Slutligen har WHO:s kontor för 
Förhindrande av blindhet och dövhet tillhandahållit tekniskt stöd till programmet 
SightFirst sedan 1991. Detta stöd inkluderar övervakning och utvärderingsbesök 
tillsammans med lionledare och LCIF:s personal samt granskning av 
SightFirstansökningar. Kontoret används även som kontor av LCIFs SightFirst 
rådgivande kommitté. 
 
 

Utmärkelser 
 
Utmärkelse till människovän : LCIF-utmärkelsen till en människovän ger ett 
erkännande till utvalda lionmedlemmar, max 50 varje år, vilka har utfört speciell och 
långvarig service för LCIF. Utmärkelsen är avsedd för lionmedlemmar som genererat 
stort ekonomiskt stöd till LCIF eller hjälpt till att öka stiftelsens betydelse och identitet. 
LCIF:s ordförande godkänner de nominerade och mottagarna får en guldmedalj med ett 
band. En enskild person kan bara få utmärkelsen en gång. 
 
Ordförandens medalj:  Ger erkänsla till distriktsguvernörer, guvernörsrådsordförande, 
LCIF-koordinatorer och LCIF multipeldistriktskoordinatorer som uppnår sina årliga 
insamlingsmål. Målen baseras på den minsta donationsnivån och den årliga 
procentökningen under de senaste fem verksamhetsåren. 

 
Utmärkelsen Händer som hjälper : LCIF:s utmärkelse Händer som hjälper ger 
erkänsla till lionmedlemmar som främjar LCIF:s rykte och stödjer LCIF på klubb-, 
region-, distrikts- eller multipeldistriktsnivå. Det finns ingen begränsning för antal 
utmärkelser som ges varje år och enskilda personer kan få en utmärkelse mer än en 
gång. Utmärkelserna beviljas av LCIF:s ordförande och mottagarna erhåller en nål. 
 
För klubbar 
 
 
MJF tygmärke:  Klubbar får ett Melvin Jones Fellowship tygmärke och chevronmärke 
första gången en medlem tilldelas en Melvin Jones Fellowship. För varje efterföljande 
år som en medlem erhåller en MJF utmärkelse får klubben ett chevronmärke. 
 
100 % MJF-flagga:  Klubbar får en 100 % Melvin Jones Fellowship-flagga när alla 
nuvarande klubbmedlemmar är Melvin Jones Fellows. LCIF:s ordförande ger även 
klubben ett certifikat i samband med den internationella kongressen. 
 
100 %  stödjande medlem, tygmärke  Klubbar får ett tygmärke och chevronmärke 
första gången alla medlemmar blir stödjande medlemmar. Klubbar får ett chevronmärke 
för varje följande år de uppnår 100 % stödjande medlemskap. 
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Tygmärke för Lions Quest:  Lion klubbar som sponsrar Lions Quest kan få ett 
tygmärke. Tygmärken kan beställas av distriktsguvernören, Lions Quest- ordförande 
eller klubben.   
 
Fem-i-toppcertifikat för klubbar: De fem klubbar i varje konstitutionellt område som 
donerar mest till LCIF under ett verksamhetsår erhåller ett certifikat. 
 
För distrikt 
 
Lions Quest prestationer i distriktet  Distrikt som sponsrar Lions Quest-träning för en 
eller fler (bronscertifikat), sex eller fler (silvercertifikat) och 12 eller fler (guldcertifikat) 
lärare under respektive år får ett certifikat för Lion Quest- prestationer i distriket.  
Undertecknade certifikatansökningar måste vara Lions Quest tillhanda senast den 15 
maj. 
 
100 procent klubbstödscertifikat:  Distrikt där alla klubbar donerar till LCIF under 
verksamhetsåret får ett certifikat som erkänsla. Distriktsguvernören och LCIF:s 
distriktsordförande får också ett 100 procent klubbstödscertifikat för donationer om 
minst USD 100 per klubb 
 
Fem-i-toppcertifikat:  De fem distrikt i varje konstitutionellt område som donerar mest 
till LCIF under ett verksamhetsår erhåller ett fem-i-toppcertifikat. LCIFs 
distriktskoordinator och distriktsguvernören får också ett certifikat. LCIF:s 
distriktskoordinatorer och distriktsguvernörerna i de fem bästa distrikten, per 
medlemsgenomsnitt, i varje konstitutionellt område erhåller också ett certifikat. 
 
MD i toppcertifikat: Multipeldistriktskoordinatorn i det multipeldistrikt, som totalt har 
donerat mest per medlemsgenomsnitt, i varje konstitutionellt område erhåller ett 
certifikat. 
 

Olika sätt att stödja LCIF 
 
Erkänsla  
 
Melvin Jones Fellowship:  Personer som donerar USD 1 000 till LCIF samt personer, i 
vars namn en sådan donation har gjorts, kan utnämnas till Melvin Jones Fellows. 
Melvin Jones Fellows erhåller en rockslagsnål och en plakett och deras namn förevisas 
på en bildskärm i LCIF-rummet vid det internationella huvudkontoret. De erhåller även 
en särskild nål vid olika nivåer. Donationer till följande kategorier kvalificerar till Melvin 
Jones Fellows: mässling, områden där behovet är som störst, katastrof, humanitära 
behov (inkluderar mässling), syn och ungdom.  
 
Progressive Melvin Jones Fellowship:  De som redan utnämnts till MJF har 
möjligheten att avancera i Fellowship-programmet.  Utöver den inledande donationen 
kommer donatorn vid varje efterföljande donation på USD 1000 nå en ny nivå av 
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erkänsla och erhålla en nål i enlighet med nivån av deras donation. PMJF-programmet 
ger erkänsla för donationer mellan USD 1 000 – USD 51 000. När nivån på USD 51 
000 har uppnåtts kommer distinkta nålar att erbjudas efter varje USD 10 000.  
 
Stödjande medlem:  Personer som donerar USD 20, USD 50 eller USD 100 till 
stiftelsen får en nål. November är månaden för stödjande medlemskap. Medlemmarna 
bör överlämna sin donation till klubbsekreteraren före slutet av november. Denna bör i 
slutet av november sända en klumpsumma till LCIF Donor and Financial Services 
tillsammans med en lista över donerande medlemmar. Nålarna skickas till 
klubbpresidenten för överlämnande. Även om november är månaden för stödjande 
medlemskap går det naturligtvis bra att sända in bidrag också under resten av året. 
 
Hedersrullan : En person som donerar USD 100 till stiftelsen kan bli inskriven i LCIF:s 
hedersrulla vid det internationella huvudkontoret. Personen erhåller också ett certifikat. 
 
Klubbplakett : Klubbplaketten ger erkänsla till lionklubbar som donerar minst USD 
1 000 till LCIF. Om klubben så vill kan den istället för plaketten få ett tygmärke eller 
chevronmärke. 
 
 
Humanitarian Partners:  Detta program ger erkänsla till personer som sammanlagt har 
donerat över USD 100 000. Programmet har nyligen introducerat nya nål-nivåer vilka 
ger erkänsla för donationer i steg om USD 20 000 upp till nivån på USD 300 000. 
Precis som i PMJF-programmet kommer en unik nål bestående av olika material och 
stenar att tilldelas vid varje nivå.  
 
Erkänsla till företag : Företag som donerar USD 1 000 och som inte mottar någon 
annan form av erkänsla kommer att få en plakett. 
 
LCIF:s Legacy-program:  Man kan stödja LCIF på många olika sätt, till exempel 
donation av kontanter, aktier och testamente samt som förmånstagare i olika typer av 
försäkringar. Denna typ av gåvor är utmärkta sätt att hjälpa stiftelsen att utöka sina 
humanitära insatser världen över. 
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Donationsinstruktioner 
 
För lionklubbar i Sverige, Norge och Danmark gäller specifika donationsinstruktioner, 
vilka kan erhållas från respektive multipeldistriktskontor eller från LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org. Oavsett hur betalningen görs är det mycket viktigt att 
klubbnamn och klubbnummer samt vad donationen avser  alltid framgår på alla 
inbetalningskvitton etc. som sänds per post eller f axas till det internationella 
huvudkontoret.  
 
1. Nedan följer generella donationsinstruktioner 
 
Många länder har speciella metoder för att bearbeta och skicka LCIF-medel. Använd 
informationen nedan i kombination med lokala metoder. 
 
Checkar i USD 
LCIF accepterar endast checkar i USD som är dragna på en amerikansk bank. Checkar 
skall ställas ut på ”LCIF”. Information om särskilda instruktioner samt om vems namn 
beloppet skall krediteras måste bifogas separat. Checkar i USD skall inte skickas till 
LCIF, utan till följande adress: 
 
Lockbox 
Lions Clubs International Foundation 
Department 4547 
Carol Stream, IL 
60122-4547 
USA 
 
Bankkort/kreditkort 
LCIF accepterar donationer som görs med VISA, MasterCard, Discover® och American 
Express®. Ange kortinnehavarens namn, kortets nummer, giltighetstid samt 
säkerhetskoden på kortets baksida. Om beloppet skall krediteras annan person än 
kortinnehavaren måste det anges separat. Vi accepterar inte kortbetalningar över 
telefon. Om du behöver hjälp med att genomföra en donation med betalkort på 
webbplatsen är du välkommen att kontakta Donor Assistance via telefon 630-203-3836. 
Betalningar kan göras direkt på webbplatsen www.lcif.org/SW/support-our-
work/donate-now.php. 
 
Elektroniska betalningar 
Elektroniska betalningar i USD direkt till LCIF:s bankkonto är det effektivaste sättet att 
skicka donationer från länder utanför USA. För att kunna skicka donationen kontaktar 
du din lokala bank och visar upp nedanstående information och anger det belopp i 
USD som skall skickas: 
 
 
 JPMorgan Chase Bank, N.A. 
 10 S. Dearborn Street 
 Chicago, IL 60603 
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 USA 
 ABA Routing number: 02000021 
 Kontoinnehavare: Lions Clubs International Foundat ion 
 Kontonummer: 754487312 
 Swift-nummer: CHASUS33 
 
Skicka en kopia av inbetalningskvittot, och eventuella instruktioner, till LCIF via e-post, 
fax eller post. Ange alltid donatorns namn samt medlemsnummer och klubbnummer i 
förekommande fall. Denna information är mycket viktig, så att beloppet kan krediteras 
på rätt sätt. 
 
Insättning till ett av LCI:s bankkonton i annan val uta i en lokal bank. 
 
Insättningar i annan valuta än USD kan göras till ett av Lions Clubs Internationals 
konton i en lokal bank. Insättningar bör göras i god tid. Valutakursen fastställs 
beroende på vilken månad insättningen har krediterats den lokala bankens konto. 
Notera på insättningskvittot vem donationen avser och att beloppet är avsett för LCIF. 
Skicka en kopia av kvittot till LCIF via e-post, post eller fax. 

 
Matchande gåvor 
Tusentals företag i USA matchar sina anställdas bidrag till välgörenhet, vilket gör att du 
kan dubbla eller tredubbla din donation. Om en arbetsgivare deltar i ett program för 
matchande gåvor eller ett gåvoprogram på arbetsplatsen, följ dessa enkla steg: 
 

• Erhåll en matchande gåva från din arbetsgivare, antingen från 
 personalavdelningen eller lönekontoret (vissa företag ger matchande gåvor till 
 hjälpinsatser på orten, vilket passar Lions perfekt). 

 
• Fyll i blankettens avsnitt för givaren. 

 
• Posta formuläret med betalkortsinformation eller check* för din del av 

 donationen, utställd till LCIF, (eller kopia av utbetald check om donationen redan 
 gjorts) till: 

 

 LCIF 
 300 W. 22nd St. 
 Oak Brook, IL 60523-8842 
 Attn.: LCIF Development 

 * För att designera gåvan till ett specifikt program eller en katastrof, vänligen 
 indikera detta på checkens meddelanderad (kom ihåg att Melvin Jones 
 Fellowship- erkänsla endast är tillgängligt vid allmänna donationer) 

 
 
2. Tillhandahåll dokumentation 
 
Oavsett på vilket sätt inbetalningen görs bör följande information tillhandahållas till 
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LCIF, så att inbetalningen kan krediteras snabbt och korrekt:  
 
 • Donatorns namn  
 • Mottagarens namn (individ som kommer erhålla erkänsla, indikera om 

samma som donatorn) 
 • Donatorns klubbnamn och klubbnummer 
 • Donationsbelopp  
 • Särskilda instruktioner, till exempel: 
  ○ Betalning av personligt donationslöfte 
  ○ Betalning av klubbens donationslöfte 
    
 •  Betalningsinformation, till exempel: 
  ○ Bifogad check 
  ○ Information om bank/kreditkort 
  ○ Kopia av elektronisk betalning 
  ○ Kopia av insättningskvitto i lokal bak 
 
3. Kom ihåg erkänsla 
 
Det finns flera olika typer av erkänsla till privatpersoner och till klubbar som kan 
erhållas efter en donation till stiftelsen. För att gåvan skall kunna ge största möjliga 
humanitära hjälp är varje donation endast berättigad till en form av erkänsla. När 
donationen inbetalas skall även på tillämplig ansökan anges vilken typ av erkänsla som 
önskas, till exempel: 
 
 • Melvin Jones Fellowship eller Progressiv Melvin Jones Fellowship 
 • Nål för stödjande medlem 
 • Klubbplakett 
 • Företagsplakett 
 • Minnesdonation 
 
 
Frågor och svar om donationer 
 
1.  Vilken är skillnaden mellan en ej öronmärkt don ation och en öronmärkt 
donation? 
Ej öronmärkta donationer är den viktigaste typen av gåva till LCIF. De är inte avsedda 
för ett speciellt behov, utan används till att stödja alla LCIF:s program. Stiftelsen ger nu 
även donatorer möjligheten att finansiellt stödja fem särskilda programområden: 
områden där behovet är som störst, katastrofhjälp, synvård och ungdomar.  Ej 
öronmärkta donationer samt ekonomiskt stöd som ges till dessa fyra områden tillåter 
LCIF att möta alla programbehov samt kvalificera till alla erkännandeprogram inklusive 
MJF.   
 
Öronmärkta donationer är avsedda för särskilda ändamål, till exempel särskilda initiativ 
såsom SightFirst II. Öronmärkta donationer kan endast göras vid särskilda tillfällen. 
Kontakta LCIF innan en öronmärkt donation görs. Öronmärkta donationer kvalificerar 
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inte till MJF. 
 
2.  Bör donationerna samlas ihop under längre tid o ch därefter skickas in till 
LCIF? 
Nej. Donationer till stiftelsen bör skickas in snarast möjligt. På detta sätt kan donatorn 
krediteras på rätt sätt och LCIF kan utfärda erkänsla och utmärkelse. Dessutom kan det 
förekomma att utställda checkar blir för gamla och i sådana fall måste en ny check 
utfärdas och skickas in till stiftelsen. 
 
3.  Kan erkänsla, till exempel Melvin Jones Fellows hip, skickas ut innan 

donationen har ankommit till LCIF? 
Nej. LCIF:s policy är att donationen måste ha ankommit till det internationella 
huvudkontoret innan erkänsla kan utfärdas och skickas ut. För att säkerställa att 
donationen kan krediteras snabbt och korrekt samt att erkänsla kan utfärdas och 
skickas ut är det mycket viktigt att fullständig information har angivits på själva 
donationen och erforderliga ansökningar, till exempel ansökan om MJF. 
 
4.  Kan donationsrapporter beställas från LCIF? 
Ja, LCIF skickar ut donationsrapporter, och övriga rapporter vid förfrågan, till 
distriktsguvernörerna, LCIF:s multipeldistrikts- och distriktskoordinatorer varje kvartal. 
Dessa tjänstemän kan använda dessa rapporter för att informera klubbarna om 
donationer och erkännanden. 
 
5.  Finns det andra sätt att donera till LCIF? 
Ja, aktier, planerade gåvor, matchande gåvor och andra värdepapper kan doneras till 
LCIF. Mer information finns på stiftelsens webbplats www.lcif.org. Du kan även 
kontakta LCIF Development Department för att erhålla ytterligare information. 
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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: 

• Bilda minst en ny klubb i varje distrikt varje verksamhetsår. 
• Informera klubbarnas medlemsordförande om de utbildningar och verktyg som 

finns för att rekrytera och engagera sina medlemmar. 

 
 

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 Region- och zonordförande 

 
Ansvarsområdena för distriktets GMT innefattar: 
 

• Bilda minst en ny klubb i distriktet varje verksamhetsår. 
• Ha ett nära samarbete med region- och zonordförande för att säkerställa att 

klubbens medlemsordförande har en plan för att bjuda in nya medlemmar i 
klubben samt engagera klubbens medlemmar. 

• Säkerställa att medlemsutveckling och medlemstrivsel uppmuntras i hela 
distriktet. 

• 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 

• 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. 

• 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. 

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

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

GMT-koordinatorer i multipeldistrikt och distrikt utvecklar två team som utgör teamet för 
medlemstillväxt och nyklubbildning och teamet för klubbframgångar. 
 

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. 

• 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  
 

• Finner orter för att bilda nya klubbar 
• Samarbetar med klubbens medlemsordförande för att säkerställa att de har en 

plan för att bjuda in nya medlemmar samt engagera klubbens medlemmar 
• Främjar medlemsresurser bland klubbarna 
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• 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: 
  
 GMT Department 

E-post: gmt@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. 
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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. Vissa månader har ett speciellt fokus så att ett stort antal grupper av 
potentiella medlemmar kan bearbetas under lionåret, 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 
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 
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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 
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. 
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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 
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 Membership 
Operations Department avdelning: 

• Extensionpaket för nya klubbar  



 
 

XIII-8 

• Extensionpaket för lionklubbar vid högskolor och universitet  
• Lioness Bridge-programmet  
• Extensionpaket för klubbfilialer  

 
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-38B) och rapporten över chartermedlemmar (TK-21A) fyllas i, skrivas 
under och skickas in tillsammans med tillämpliga charteravgifter. Distriktsguvernörer 
kan nu skicka in en ansökan om charter för lionklubb via MyLCI. Vänligen kom ihåg 
följande när ansökan 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.  

• 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  
Membership Operations Department 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 
USA 
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Telefon: 630-203-3831 
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.  
 
 
  

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 
Membership Operations Department 
E-post: memberops@lionsclubs.org 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL  60523-8842 
USA 
Telefon: 630-203-3831 
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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: 630.203.3830 

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 
memberops@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 Membership Operations 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: 630-203-3830 
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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Medlemskategorier 
 
Medlemskap i en lionklubb skall vara en av följande: 
 
AKTIV : En aktiv medlem har rätt att kandidera till varje befattning i klubben, distriktet 
eller organisationen samt rätt att rösta i alla ärenden som kräver omröstning. 
Skyldigheterna innefattar att betala medlemsavgifter utan dröjsmål, delta i klubbens 
aktiviteter och att uppträda på ett sätt som ger klubben gott anseende i samhället. 
Denna medlemskategori skall inkluderas i klubbens uträkning av delegater. 
 
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. 
(2) Inbetalning av USD 650 eller motsvarande belopp i lokal valuta till Lions Clubs 

International genom klubben i stället för framtida internationella avgifter. 
 
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 
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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. 
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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 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 administratör 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 
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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/LCIF-ordförande 
3. Internationell vice president (enligt rang) 
4. Tidigare internationell president (b) 
5. Internationell direktor  
 (Adjungerad styrelsemedlem)* (a) 
6. LCIF:s förtroenderåd  
7. Tidigare internationella direktorer (c)  
8. GLT/GMT internationella koordinatorer, koordinator för familjemedlemskap och 

kvinnligt medlemskap (FWC) (a) 
9. GLT/GMT konstitutionella områdesledare (a)  
10. LCIF:s koordinatorer i regionen och området, FWC/GLT/GMT områdesledare och 

speciella områdesrådgivare/Japans vice konstitutionella områdesledare (a) 
11. Guvernörsrådsordförande (a) 
12. Distriktsguvernörer 
13. Huvudkontorets administrativa tjänstemän/konstitutionella områdets verkställande 

personal 
14. Närmast föregående guvernörsrådsordförande 
15. Tidigare guvernörsrådsordförande (a) 
16. Multipeldistriktets FWC/GLT/GMT och LCIF koordinatorer (a) 
17. Närmast föregående distriktsguvernör (a) 
18. Vice distriktsguvernörer (enligt rang) 
19. Multipeldistriktets kommittéordförande (a) 
20. Tidigare distriktsguvernörer (a) 
21. Multipeldistriktssekreterare (frivillig) (a) 
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22. Multipeldistriktskassör (frivillig) (a) 
23. Distriktssekreterare (a) 
24. Distriktskassör (a) 
25. Distriktets FWC/GLT/GMT och LCIF koordinatorer (a) 
26. Regionordförande (a) 
27. Zonordförande (a) 
28. Distriktets kommittéordförande (a) 
29. Klubbpresidenter (a) 
30. Närmast föregående klubbpresident (a) 
31. Tidigare klubbpresidenter (a) 
32. Klubbsekreterare (a) 
33. Klubbkassör (a) 
34. Multipeldistriktssekreterare (anställd) (a) 
35. Multipeldistriktskassör (anställd) (a) 
36. Distriktets administrativa sekreterare (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. 

 
 
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. 

 



 
 

XIII-8 

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). 

 
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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5 
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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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Podium 
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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 
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samma bord. 
 
Introduktion av hedersbordets gäster 
Vid introduktion av personerna vid hedersbordet ska ordföranden respektive den 
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. 
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Kapitel 15  
 

SERVICEAKTIVITETER 
 
Lions antagna serviceprogram 
 
Det finns sju officiella program för Lions serviceaktiviteter: 
 

1. Samhällsservice 
i. Lions lag i arbete 

2. Katastrofhjälp 
i. Lions ALERT-program  

3. Miljöservice 
i. Lions gröna team 
ii. Lions fototävling om miljö 

4. Hälsa och friskvård 
i. Diabetesinformation och hjälpinsatser 
ii. Hörselinformation och hjälpinsatser 
iii. Syninformation och hjälpinsatser 

5. Internationella relationer 
i. Vänklubbar 

6. Lions tillfällen för ungdom 
i. Leoklubbprogrammet 
ii. Lions internationella ungdomsläger och ungdomsutbyte 
iii. Lions unga ledare i service  

7. Lions service för barn 
i. Lions barn först 
ii. Symposieprogram om Lions service för barn 
iii. Läsprogrammet 

 
Riktlinjer för distriktsordförande finns i avsnittet Information för ordförande på 
organisationens webbplats www.lionsclubs.org. Klicka på svenska och därefter anger 
du sökordet ”distriktsordförande” i sökfältet. 
  
För mer information om alla program besöker du avsnittet Hjälp! i medlemscentret på 
www.lionsclubs.org eller skicka e-post till programs@lions.org. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av varje servicekategori. 
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Samhällsservice 
 
Lions samhällsservice fokuserar på samarbete, kultur och sociala program, vilka bidrar 
till samhällets välfärd. Exempel på de antagna serviceprogrammen är: 
 

• Projekt inom Lions lag i arbete är konkreta projekt som förbättrar samhället, som 
t.ex. att måla om eller genomföra mindre renoveringsprojekt. Detta arbete 
inkluderar att bygga hem för blinda eller personer med funktionsnedsättning. 

• Lions kultur- och samhällsaktiviteter fokuserar på lokala aktiviteter inom konst 
och kultur, till exempel teater, utställningar, idrott eller att restaurera 
minnesmärken.  
 

 
Katastrofhjälp 
 
Katastrofhjälp uppmuntrar Lions klubbar, distrikt och multipeldistrikt att sammanställa 
planer inför katastrofer samt öka det lokala samhällets förmåga att hantera och 
återhämta sig efter nödfall och/eller katastrofer. 
   

• Lions ALERT-program är utformat för att hjälpa Lions att skapa planer inför 
nödfall och katastrofer i samarbete med lokala myndigheter och/eller andra 
organisationer.   

 
 
Miljöservice 
 
Miljöservice tillhandahåller Lions klubbar, distrikt och multipeldistrikt med resurser för att 
planera och genomföra miljöprojekt, vilka ligger i linje med organisationens policy om 
vår miljö.   
  
 

• Lions gröna team är konkreta projekt som fokuserar på att förbättra och/eller 
skydda miljön, till exempel städning, trädplantering, återvinning och 
miljöutbildning. 

• Lions fototävling om miljö har skapats för att visa upp hur vackert det är i Lions 
lokala miljö samt för att belysa hur viktigt det är att skydda vår miljö. Många av 
fototävlingens bidrag finns även med i den kalender som Lions producerar varje 
år. 

 
Lions medlemmar kan även genomföra serviceprojekt i samband med Earth Day den 22 
april och FN:s världsmiljödag den 5 juni. Utöver detta kan medlemmarna engagera sig i 
hundraårsjubileets hjälputmaning, Skydda vår miljö, under april månad. 
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Hälsa och friskvård 
Hälsa och friskvård består av tre antagna serviceprogram:  1) Diabetesinformation och 
hjälpinsatser. 2) Hörselinformation och hjälpinsatser. 3) Syninformation och 
hjälpinsatser.  Varje program beskrivs nedan.  
  
Lions kan delta i följande serviceaktiviteter om diabetesinformation och hjälpinsatser: 
 

•••• Framsteg: Lions för diabetesinformation - utformat för att ge lionemedlemmarna 
ett synligt samhällsevenemang som informerar om diabetes. 

•••• • Utbildning för allmänheten - seminarier, filmer, servicemeddelanden, 
distribution av informationsmaterial om diabetes, förebyggande insatser och 
kontroll. 

•••• Lions synvårdsprogram (LEHP) är ett samhällsbaserat utbildningsprogram som 
hjälper lionmedlemmar att främja god syn och informera allmänheten om orsaker 
till blindhet som kan förebyggas, som till exempel ögonsjukdomar i samband med 
diabetes. 

•••• Diabetesundersökningar - med särskilt fokus på samarbete med sjukvården för 
att finna potentiella nya fall av diabetes. 

•••• Rekreationsläger - med fokus på finansiellt stöd och konkreta serviceprojoekt för 
lionmedlemmar, för att stödja läger för barn och/eller vuxna som har diabetes. 

 
Lions medlemmar uppmuntras att främja diabetesinformation genom att delta i speciella 
årliga evenemang:  Informationsmånad om diabetes (november) och 
Världsdiabetesdagen (14 november).  
 
Organisationens officiella partner gällande diabetesinformation är:  
 

• National Diabetes Education Program (NDEP): www.yourdiabetes.org 
• Diabetes Education & Camping Association (DECA): www.diabetescamps.org 
• MedicAlert Foundation International: www.medicalert.org 

 
Organisationen samarbetar även med den internationella diabetesfederationen och 
ytterligare material och resurser finns på webbplatsen: www.idf.org 
 
Hörselinformation och hjälpinsatser 
 
1925 utmanade Helen Keller, en kvinna som varit blid och döv sedan barndomen, Lions 
att hjälpa både döva och blinda människor. Sedan dess har Lions utvecklat och 
genomfört många projekt som fokuserar på hjälpinsatser inom hörselområdet. 
 

• Lions program för återvinning av hörapparater – utformat för att göra det möjligt 
för lionmedllemmarna att tillhandahålla billiga hörapparader till människor som 
har begränsade finansiella resurser.  

 
Syninformation och hjälpinsatser 
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Lions har fått internationell erkänsla för sin hjälp till personer som är blinda eller har 
nedsatt syn.  
 

• Lions synvårdsprogram (LEHP) –  ett utbildningsprogram som arbetar lokalt för 
att främja god syn och förbättra kunskapen om orsakerna till synförlust som kan 
förhindras.  

• Lions återvinning av glasögon – utformat för att ge lionmedlemmar möjlighet att 
samla in användbara glasögon för att distribuera dessa till människor i nöd, 
speciellt i utvecklingsländer.  

• Lions ögonbanker – utformat för att uppmuntra samarbete med ögonbanker 
genom information, utbildning och administrativt- och finansiellt stöd.  
  

 
Lions kan främja och marknadsföra insatser om blindhet genom att delta i följande 
evenemang: 

• Helen Keller-dagen: 1 juni 
• Hundraårsjubileets servicekampanj: Syn till alla - oktober 
• Världsyndagen: Andra torsdagen i oktober 
• Internationella vita käppen-dagen: 15 oktober 
• Världsdiabetesdagen (Diabetesretinopati): 14 november 
• Lions ögonbanksvecka: Första veckan i december 
• Informationsmånad om grön starr: Januari (USA) 
• Informationsmånad om ögondonationer: Mars (USA) 
• Diabetes Alert – dagen: Mars (USA) 
• Lions kampanjmånad för insamling av glasögon: Maj  
• Internationella säkerhetsdagen för vita käppen (16 oktober) och Vita käppen-

veckan (USA: Tredje veckan i maj).  
 
 
 
Internationella relationer  
 
Lions program om internationella relationer uppmuntrar medlemmarna att genomföra 
aktiviteter till stöd för organisationens tredje syfte: Att skapa och upprätthålla en anda av 
samförstånd mellan jordens folk.  
 

• Internationell vänklubbsverksamhet är en frivillig och ömsesidig 
överenskommelse om vänskap mellan lionmedlemmar eller leomedlemmar i 
olika länder.  
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Lions tillfällen för ungdom 
 
Uppgiften för Lions tillfällen för ungdom är: Att ge världens unga möjlighet att prestera, 
utbilda sig, ta del av och hjälpa till, både individuellt och i grupp, genom att stödja 
aktiviteter som identifieras som positiva verksamheter inom området 
ungdomsutveckling. 
 
 
 
 
 
 
Leoklubbprogrammet  
 
En leoklubb är ett sponsrat samarbete av en eller fler lionklubbar och erbjuder unga 
människor möjligheter att utveckla sina ledarfärdigheter genom lokala hjälpinsatser. 
Oavsett om det är skolbaserade eller samhällsbaserade leoklubbar tillhandahåller de 
medlemmarna med kamratskap och tillväxt genom deltagande i lokala hjälpprojekt, 
insamlingsevenemang och möjligheter till ledarutveckling. 
 
Leoprogrammet ger Lions tillfälle att positivt påverka ungdomar och unga vuxna genom 
möjligheter som inspirerar till ett livslångt engagemang för hjälpinsatser. Programmet 
ger även tillfälle att uppmuntra framtida lionmedlemmar och utveckla ledare för livet. 
Genom att engagera sig i en leoklubb kan en lionklubb liva upp och inspirera sina 
medlemmarna, en leoklubb kan även öka samhällets kännedom om fadderklubben 
vilket kan attrahera potentiella nya medlemmar, till exempel föräldrar och familjer. 
 
Leoklubbarna är öppna för unga människor med god karaktär och som har intresse av 
att utföra hjälpinsatser.  Alphaklubbar är utformade för ungdomar mellan 12-18 år. 
Dessa klubbar fokuserar på individuell och social utveckling bland tonåringar. 
Omegaklubbar är utformade för unga vuxna mellan 18-30 år. Dessa klubbar fokuserar 
på personlig och yrkesmässig utveckling av unga vuxna 
 
För att främja tillväxt och stabilitet bland leoklubbarna i distriktet, uppmuntras 
distriktsguvernören att utse en leoordförande i distriktet. En leoordförande kan bidra till 
framgångarna i distriktet genom att marknadsföra, utveckla och tillhandahålla 
kontinuerligt stöd till leoklubbarna.Distriktets leoordförande är distriktets kontaktperson 
med leoklubbarna i distriktet. Om särskilda förutsättningar har uppfyllts kan Leo 
ordföranden godkänna att leoklubbarna delas in i leodistrikt eller leomultipeldistrikt. 
Lions ledare uppmuntras att ha ett nära samarbete med leodistriktens och 
leomultipeldistriktets ledare. 
 
Distriktsguvernören uppmuntras att nominera leo- och lionmedlemmar till 
leoprogrammets rådgivande kommitté. Kommittén är ett sätt för leomedlemmar och 
lionmedlemmar att dela med sig av idéer med Lions Clubs International. 
Kommittémedlemmarnas ämbetsperiod är två år, under vilken de verkar som 
programmets ambassadörer och förespråkare. Kommittén ger leomedlemmar 
möjlighet att göra sin röst hörd i ärenden som kan påverka programmet samt 
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ytterligare möjligheter till ledarutveckling. Nomineringar kan göras varje verksamhetsår 
och formulär för att nominera leomedlemmar eller lionmedlemmar finns på LCI:s 
webbplats. 
 
För mer information om leoklubbprogrammet besöker du leoavsnittet på 
organisationens webbplats. Du kan även kontakta Leo Club Program Department via e-
post leo@lionsclubs.org.  
 
 
 
 
 
Lions internationella ungdomsläger och ungdomsutbyt e 
 
Lions ungdomsutbyte erbjuder unga människor, förslagsvis i åldern 15-21 år, fyra till sex 
veckors boende i värdfamilj. Ungdomsutbyten arrangeras av samarbetande lionklubbar i 
olika länder genom deras respektive ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte i 
distrikt och/eller multipeldistrikt. Lions internationella ungdomsläger är för unga 
människor, förslagsvis i åldern 16-22 år, från olika länder för att främja internationell 
förståelse. Lions klubbar, distrikt och multipeldistrikt kan genomföra dessa läger. 
 
 
Lions unga ledare i service  
 
Programmet Lions unga ledare i service ger medlemmarna möjlighet att ge formell 
erkänsla till lokala unga frivilliga i åldern 12-18 år, vilka har deltagit i 50 eller 100 timmar 
av frivilliga insatser. Ungdomar som har deltagit i 50 timmar av frivilliga insatser erhåller 
erkänsla i form av ett silvercertifikat och ett brev från Lions Clubs Internationals 
president. Ungdomar som har deltagit i 100 timmar av frivilliga insatser erhåller erkänsla 
i form av ett guldcertifikat och ett brev från Lions Clubs Internationals president. 
 
Programmet Lions unga ledare i service är ett utmärkt program för klubbar som är 
intresserade av att samarbeta med ungdomar, men som inte har stor erfarenhet inom 
detta område.  
 
 
Lions service för barn 
 
Programmet antogs år 2003 och har som mål att förbättra livet för barn och ungdomar 
som lever under svåra förhållanden, genom att tillhandahålla hälsovård och utbildning, 
både lokalt och internationellt.  
 
Lions service för barn symposieprogram uppmuntrar bildandet av ett forum som ger 
Lions medlemmar möjlighet att träffa lokala samhällsledare, lärare, sjukvårdspersonal 
och andra som är intresserade av insatser för barn i nöd. Symposiet hjälper Lions finna 
nya möjligheter till hjälpinsatser eller andra samhällsprojekt som behöver hjälp. 
Programmet ger finansiellt stöd till upp till ett (1) symposium per konstitutionellt område 
plus kontinenten Afrika, per verksamhetsår. Distrikt och multipeldistrikt kan ansöka om  
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upp till USD 2 000 per symposium. Ansökan om symposium finns på organisationens 
webbplats. Symposieansökan finns på organisationens webbplats.   
 
Lions program Barn först  infördes under verksamhetsåret 2009-2010 och ger 
klubbarna idéer och förslag på konkreta projekt och aktiviteter som hjälper barn i nöd.  
 
Klubbarna kan delta i Lions/UNICEF:s program vid namn skollådan . Detta program 
hjälper barn att fortsätta sin utbildning efter det att till exempel en katastrof har avbrutit 
elevernas normala skolgång. Skollådan innehåller tillräckligt med material för en lärare 
och upp till 40 studenter. Leoklubbar, lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt kan donera 
till LCIF. För en donation om USD 500 eller mer kommer ett tygmärke att tilldelas.  
 
Lionmedlemmar uppmuntras att delta i läsprogrammet  för att främja läs- och 
skrivkunskaper och tillgången till utbildningsverktyg och teknologi bland barn. För mer 
information besöker du organisationens webbplats och anger "läsprogram" i sökfältet.  
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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 
kommer att tillställas fadderklubben elektroniskt. 
 
Den 100 %-iga leodistrikts-/multipeldistriktspresid entens utmärkelse 
Efter godkännande av distriktsguvernören eller guvernörsrådsordföranden i samråd 
med distriktets/multipeldistriktets leoordförande överlämnas denna utmärkelse till en 
leodistrikts-/multipeldistriktspresident som uppfyller vissa kriterier inom följande 
områden: ledarutveckling, medlemstillväxt, administration och leoaktiviteter i 
distriktet/multipeldistriktet. Kriterierna och ett certifikat kommer att tillställas 
distriktets/multipeldistriktets leoordförande elektroniskt. 
 
Hundraårsjubileets hjälputmaning – klubbutmärkelse 
En lionklubb som via serviceaktivitetsrapporten inrapporterar deltagande i ett av de fyra 
områdena av hundraårsjubileets hjälputmaning kommer att erhålla ett tygmärke. 
Rapporteringen stänger den 15 juli varje verksamhetsår och tygmärkena kommer att 
skickas direkt till distriktsguvernören under verksamhetsårets första kvartal för att 
sedan överlämnas till klubbarna.  

 
Utmärkta prestationer avseende synvårdsaktiviteter på klubbnivå 
Utmärkelsen kommer årligen att skickas elektroniskt till distriktsguvernören för att 
sedan 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 
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svenska och ange sökordet ”vänklubb” i sökfältet. 
 
Distriktets/multipeldistriktets diabetesordförande 
En utmärkelse kommer varje år att skickas elektroniskt till distriktsguvernören och 
guvernörsrådsordföranden för att sedan överlämnas till den distrikts– och 
multipeldistriktsordförande och som uppfyller gällande bestämmelser. 
 
Distriktsordförande miljövårdsordförande 
En utmärkelse kommer varje år att skickas elektroniskt till distriktsguvernören för att 
sedan överlämnas till den distriktsordförande och som uppfyller gällande 
bestämmelser. 
 
Distriktets/multipeldistriktets hörselvårdsordföran de 
En utmärkelse kommer varje år att skickas elektroniskt till distriktsguvernören och 
guvernörsrådsordföranden för att sedan överlämnas till den distriktsordförande och 
multipeldistriktsordförande som uppfyller gällande bestämmelser. 
 
Distriktets/multipeldistriktets IR-ordförande 
En utmärkelse kommer varje år att skickas elektroniskt till distriktsguvernören och 
guvernörsrådsordföranden för att sedan överlämnas till den distriktsordförande 
respektive multipeldistriktsordförande och som uppfyller gällande bestämmelser. 
 
Multipeldistriktets/distriktets leoordförande 
Denna utmärkelse överlämnas av guvernörsrådsordföranden eller av 
distriktsguvernören till en leoordförande i multipeldistriktet/distriktet som uppfyller 
kriterierna inom följande områden: Nyklubbildning, ledarutveckling, leoaktiviteter, ad-
ministration och marknadsföring. Certifikaten och utmärkelsekriterierna kommer att 
tillställas distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden elektroniskt. 
 
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 elektroniskt till distriktsguvernören och till 
guvernörsrådsordföranden varje år. 
 
Distrikets/multipeldistriktets ordförande för läspr ogram 
En lämplig utmärkelse kommer elektroniskt att tillställas distriktsguvernören och 
guvernörsrådsordföranden för att överlämnas till distriktets och multipeldistriktets 
ordförande vilka har uppfyllt postens kriterier. 
 
 
Distriktets/multipeldistriktets ordförande för Lion s service för barn 
En lämplig utmärkelse kommer varje verksamhetsår att skickas elektroniskt till 
distriktsguvernören och guvernörsrådordföranden för att sedan överlämnas till den 
distriktsordförande respektive multipeldistriktsordförande och som uppfyller gällande 
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bestämmelser. 
 
Multipeldistriktets/distriktets synvårdsordförande 
Distriktsguvernören och guvernörsrådsordföranden får varje år en utmärkelse 
elektroniskt att överlämna 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. 
 
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 årsjubileum 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 Leo 
Club Program 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 en ny leoklubb har bildats skickas ett fadderskapsmärke till fadderklubben. Exten-
sionscertifikat 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 
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samarbetet mellan leomedlemmar och lionmedlemmar. Ansökan skall sändas in till Leo 
Club Program 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 Leo Club 
Program Department vid det internationella huvudkontoret senast den 15 november.  
 
Årets Leos 
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 Leo Club Program Department vid det 
internationella huvudkontoret tillhanda senast den 1 april. Mottagarna utses av den 
internationella styrelsen. 
 
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.  
 
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. 
Skriv till programs@lionsclubs.org för ytterligare information eller för att göra en 
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 skickas årligen och på beställning till distriktsguvernören för att 
delas ut till den lionmedlem i distriktet som har varit med och utvecklat det mest 
framgångsrika internationella relationsprojektet. Skriv till programs@lionsclubs.org för 
ytterligare information och för att göra en beställning. 
 
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.  
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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.  
 
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 
En utmärkelse kommer varje år att skickas elektroniskt till distriktsguvernören och 
guvernörsrådsordföranden för att sedan överlämnas till den distriktsordförande och 
multipeldistriktsordförande som uppfyller gällande bestämmelser. 
 
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 Programs & Service Initiatives Department vid det 
internationella huvudkontoret och på organisationens webbplats. 
 
Nya horisonter i kampen mot diabetes 
En utmärkelse kommer varje år att skickas elektroniskt till distriktsguvernören. 
Utmärkelsen 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. Skriv till programs@lionsclubs.org för ytterligare information eller för 
att göra en 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. 
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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 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 
denna utmärkelse. Multipeldistrikt som har 15 eller fler deldistrikt kan nominera två 
kandidater. Ansökan måste vara Programs & Service Initiatives Department 
(youthexchange@lionsclubs.org) tillhanda före den 15 november. Vinnarna som utses 
av internationella styrelsen erhåller en rockslagsnål och ett certifikat. 
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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. 

 
Hundraårsjubileets hjälputmaning - distriktsutmärke lse 
Ett distrikt som via serviceaktivitetsrapporten inrapporterar att 50 % av klubbarna i 
distriktet har deltagit i två eller fler av de fyra områdena av hundraårsjubileets 
hjälputmaning kommer att erhålla ett tygmärke. Rapporteringen stänger den 15 juli 
varje verksamhetsår och tygmärkena kommer att skickas direkt till 
guvernörsrådsordföranden under verksamhetsårets första kvartal för att sedan 
överlämnas till distrikten.  De distrikt som nått målet om 50 % under fyra år av 
hundraårsfirandet kommer att erhålla en speciell utmärkelse vid slutet av firandet. 
 
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 
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Certified Guiding Lion. 
 

Utmärkelse för ledarutveckling 
 
Utmärkelseprogram för ledarutveckling 
Programmet hedrar och uppmärksammar de GLT- multipeldistrikts- och 
distriktskoordinatorer som på ett effektivt sätt har uppfyllt sina ansvarsområden och 
positivt påverkat Lions ledarskap under året. Certifikatet för ledarutveckling måste 
fyllas i och skickas in senast 15 juli 2016.   
 
Information om utmärkelsen och ansökningsformuläret finner du här: 
 
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf 
(EN) 
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/Intro_Leadership_Dev_Recognition_Program.pdf 
(SW) 
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Utmärkelser för medlemsutveckling 
 

Medlemmar/klubbar 
 

100-årsjubileets certifikat/nål för faddrar 
100-årsjubileets certifikat/nål delas ut till lionmedlemmar som står fadder för en ny 
medlem. Faddrar kan tilldelas ytterligare utmärkelser för varje år den nya medlemmen 
är aktiv. Nålen och certifikatet skickas med i paketen för nya medlemmar. 
 
 
Hundraårsjubileets nål/certifikat för bildandet av en ny klubb 
Hundraårsjubileets nål för bildandet av en ny klubb tilldelas lionmedlemmar som hjälper 
till att bilda en ny klubb.  Dessa lionmedlemmar kan tilldelas ytterligare utmärkelser för 
varje år som den nya klubben är aktiv.   Tygmärket och certifikatet kommer att bifogas 
charterbrevet. 

 
Hundraårsjubileets tygmärke till framstående klubb 
En ett tygmärke tilldelas lionklubbar som bjuder in minst tre nya medlemmar eller står 
fadder för en ny lionklubb under ett verksamhetsår, de nya medlemmarna eller klubben 
måste vara aktiva i minst två år.  Lionklubbar kan tilldelas ytterligare utmärkelser 
genom att ta upp fler nya medlemmar under var och ett av åren för 
utmärkelseprogrammet.  Tygmärket kommer att skickas till distriktsguvernören i varje 
distrikt. 
 
Hundraårsjubileets tygmärke/plakett/nål till lionkl ubbar i 
världsklass 
Ett tygmärke och en plakett tilldelas lionklubbar som bjuder in minst tre nya medlemmar 
under varje år av hundraårsfirandet samt står fadder för en ny lionklubb, medlemmarna 
och klubben måste förbli aktiva under hela perioden för hundraårsfirandet. Aktiva 
medlemmar i klubben kommer också att erhålla en specialdesignad nål. Tygmärket, 
plaketten och nålarna kommer att skickas till distriktsguvernören i varje distrikt. 
 
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. 
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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. 
 
 
Nyckelutmärkelse för fadderskap 
Nyckelutmärkelser utfärdas 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. 
 
Utmärkelse för medlemtrivsel 
Utöver att välkomna nya medlemmar är det också viktigt att säkerställa att nya och 
nuvarande medlemmar trivs. 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 medlemstrivsel.  
 
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. 

 

 
 
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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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. 
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Den internationella presidentens utmärkelser 
(Ta del av kapitel IXI i den internationella styrel sens policymanual)  
 
Ambassador of Goodwill 
Den internationella presidenten kan varje år hedra upp till 40 personer med denna 
hedersbetygelse. En lionmedlem kan endast erhålla den en gång. 
 
Presidentens utmärkelse 
Den internationella presidenten kan under sitt presidentår överlämna upp till 1125 
utmärkelser. 
 
Internationell ledarskapsutmärkelse 
Lion- och leomedlemmar kan kvalificera sig för denna utmärkelse. Den internationella 
presidenten kan överlämna upp till 1280 utmärkelser under sitt presidentår. Den 
internationella presidenten fastsäller utmärkelsens kriterier. 
 
Lions Recognition Medal 
Den internationella presidenten kan överlämna upp till 75 utmärkelser under sitt 
presidentår. 
 
Erkänsla till internationella direktorer 
Avgående internationella direktörer erhåller som erkänsla för deras insatser för 
organisationen denna utmärkelse när de slutfört sin mandattid.  
 
Den internationella presidentens tackcertifikat 
Presidenten kan efter godtycke överlämna detta certifikat till lion- och leomedlemmar  
som har gjort framstående insatser för organisationen. 
 
Lion Medal of Honor 
Denna utmärkelse kan utdelas postumt till lionmedlemmar och icke lionmedlemmar 
efter presidentens gottfinnande, för speciellt framstående humanitära insatser. 
 
Head of State Medal or Plaque 
Denna medalj överlämnas till statschefer och regeringschefer, som erkänsla för deras 
stöd för organisationen. Dignitärer som erhåller denna utmärkelse kan inte erhålla den 
igen. 
 
 

International President’s Medal of Distinction or P laque 
Denna utmärkelse överlämnas efter presidentens gottfinnande till kommunala 
tjänstemän, till exempel borgmästare. Dignitärer som erhåller denna utmärkelse kan 
inte erhålla den igen. 
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. 
 
International Medal of Merit or Plaque 
Denna utmärkelse överlämnas till statsministrar, guvernörer eller andra personer i 
liknande ställning efter presidentens gottfinnande.Dignitärer som erhåller denna 
utmärkelse kan inte erhålla den igen. 
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LCIF-utmärkelser 
 
100 %-ig klubbuppslutning, uppskattningscertifikat 
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. 
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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 
under det förgående verksamhetsåret. 
 

Tygmärke för klubbgåvor 
 
Ger erkänsla till klubbar som ger gåvor om: 
 
USD 50 per medlem 
USD 100 per medlem 
USD 250 per medlem 
USD 500 per medlem 
USD 1000 per medlem 
 
Tygmärken kommer att tilldelas vid alla nivåer, ytterligare erkänsla kommer att tilldelas 
till klubbar som uppnår nivån om USD 250 per medlem och därutöver. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 
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Kapitel 17 
 
SUCCESSIONSPLANERING 
 
Börja med slutet i minnet 
 

Att förbereda inför byte av ledare är en av de svåraste utmaningar organisationer och företag 
ställs inför. Framgångsrika organisationer vägleder och är mentorer för potentiella ledare och 
Lions Clubs International bör följa en liknande väg. Strukturen med distriktsguvernörens team 
ger en perfekt möjlighet till att förbereda inkommande ledare på deras respektive roller samt 
att uppnå kontinuitet och fokus i distriktet. 
 
Istället för en plötslig övergång till nya ledare kan distriktsguvernörer som kommunicerar på ett 
effektivt sätt under hela sin ämbetsperiod säkerställa att både första och andra vice 
distriktsguvernör är redo att ta sig an sina uppgifter när det nya verksamhetsåret inleds. Att 
delegera några av klubbesöken ett bra sätt för dina efterträdare att lära sig mer om klubbarna i 
ditt distrikt, deras utmaningar och möjligheter, det är också ett bra sätt för klubbarna att lära sig 
mer om dina efterträdare. 
 
Att dela med sig av erfarenheter och idéer säkerställer att varje medlem i distriktsguvernörens 
team är engagerad i distriktets framtid och dess framgångar. Även om distriktsguvernören har 
de största kunskaperna om distriktets nuvarande situation och trender kan övriga medlemmar i 
teamet ge nya perspektiv och idéer samtidigt som de lär sig att använda tillgängliga resurser.   
 
Den internationella styrelsens policy har definierat specifika roller för första och andra vice 
distriktsguvernör under det att de arbetar i distriktet och förbereder sig inför sitt år som 
distriktsguvernör. Emellertid begränsar sig en effektiv distriktsguvernör inte endast till dessa 
uppgifter när det gäller att arbeta som ett team. Att delegera, samarbeta och involvera alla 
medlemmar i distriktsguvernörens team i att sätta mål, sammanställa handlingsplaner och 
genomföra dem kommer att vara till nytta för hela teamet och hela distriktet kommer att ha 
nytta av detta arbetssätt. 
 
Förbereda din efterträdare 
 
Sittande distriktsguvernör måste ta sig tid till att sammanträffa med inkommande 
distriktsguvernör för att diskutera distriktets verksamhet och överlämna uppgifter. En ordentlig 
genomgång och god information är mycket viktigt för distriktet och hela organisationen. 
Sammanträffa med inkommande distriktsguvernör så många gånger som behövs före den 
internationella kongressen.  
 
Följande är några av de frågor som bör diskuteras: 
 

• Klubbar i distriktet som kräver extra uppmärksamhet (nya klubbar, status quo-klubbar, 
avstängda klubbar etc.) 

• Ärenden som måste hanteras av det nya distriktsrådet 

• Transaktioner på distriktskontot, till exempel avseende inköpt klubbrekvisita 

• Stadgar och arbetsordning 
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• Tid som kommer att tillbringas hemifrån 

• Utgifter för resor 

• Möjlighet till flexibel arbetstid på jobbet 

• Utnämningar i distriktet 

• Röstberättigade distriktsrådsmedlemmar 

• Distriktets sekreterare/kassör 

• Regionordförande och zonordförande: 

• Ej röstberättigade poster 

• Lions stiftelser och fonder i distriktet och i multipeldistriktet 

• Åligganden som kräver extra tid 

• Sammanställa distriktets matrikel 

• Administrativa uppgifter 

• Stöd till klubbarna 

 
Andra frågor som bör diskuteras. 
 
Informera den inkommande distriktsguvernören om nuvarande situation i distriktet och vad 
han/hon måste följa upp under sitt år som distriktsguvernör. 
 
Föreslå att multipeldistriktets globala ledarskapsteam genomför träning för alla DG Elect i 
samband med ett guvernörsrådsmöte. 
 
Inkommande och utgående distriktssekreterare bör också sammanträffa för att överlämna 
uppgifter och handlingar. 
 
Överlämnande av distriktets handlingar 
 
Distriktsguvernören skall överlämna alla distriktshandlingar till sin efterträdare. Vad som skall 
överlämnas varierar från distrikt till distrikt. Noggrant förda register och handlingar kommer att 
ge efterträdaren en god start på året. Om möjligt bör ett kort möte med efterträdaren 
genomföras för att gå igenom det förra verksamhetsåret. Din distriktssekreterare och kassör 
samt efterträdarens distriktssekreterare och kassör bör också delta i mötet. 
 
Du har nytta av dina ledaregenskaper hela livet 
 
Eftersom du förmodligen kommer att vara lionmedlem så länge du lever kommer dina insatser 
som ledare att märkas av under många år efter ditt år som distriktsguvernör. Under kommande 
år som tidigare distriktsguvernör kan det bli så att din aktivitet och din påverkan faktiskt ökar 
med anledning av att andra medlemmar utser dig till olika poster och att du tillfrågas om goda 
råd i olika ärenden tack vare ökad erfarenhet och kunskap. En av dina uppgifter kan bli att 
vara mentor och att föra fram potentiella ledare. Detta är ett sätt att fortsätta dina insatser och 
ge stöd till organisationen, vilket är berikande för dig och kommer att bana väg för nya ledare. 
 
Många människor uppskattar verkligen dina insatser! 
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Kapitel 18 
 
Ditt guvernörsråd 
 
Guvernörsrådet är multipeldistriktets styrande organ och skall övervaka 
administrationen av alla ärenden i multipeldistriktet enligt de internationella stadgarna 
och den internationella styrelsens policymanual. 
 
INTERNATIONELLA STADGAR OCH ARBETSORDNING 
Enligt Artikel VIII, Distriktsorganisation, i de internationella stadgarna och 
arbetsordningen definieras guvernörsrådet enligt följande: 
 
GUVERNÖRSRÅD 
Distriktens guvernörer skall, förutom enligt det som anges häri, i varje multipeldistrikt 
utgöra ett guvernörsråd. Guvernörsrådet skall också inkludera en nuvarande eller en 
föregående distriktsguvernör som skall tjäna som rådsordförande och kan, enligt 
multipeldistriktets arbetsordning och stadgar, inkludera en eller flera närmast 
föregående distriktsguvernörer, förutsatt att det totala antalet närmast föregående 
distriktsguvernörer inklusive rådsordförande, inte överskrider hälften (1/2) av antalet 
distriktsguvernörer. Varje medlem i guvernörsrådet, inklusive rådets ordförande, skall ha 
en (1) röst för varje fråga som kräver åtgärd av guvernörsrådet. Ett guvernörsråd kan 
även bestå av före detta och nuvarande internationella presidenter och internationella 
vicepresidenter samt före detta och nuvarande internationella direktorer som råd, men 
de är inte röstberättigade medlemmar. Guvernörsrådsordförande, valda eller utnämnda 
enligt varje multipeldistrikts arbetsordning och stadgar, skall vara en nuvarande eller 
tidigare distriktsguvernör när han/hon påbörjar sin ämbetsperiod. Guvernörsråds-
ordföranden skall endast inneha sin post i ett år och kan inte inneha denna post igen. 
 
GUVERNÖRSRÅDETS BEFOGENHETER OCH ANSVAR 
Enligt villkoren i arbetsordningen och stadgarna, och enligt den internationella 
styrelsens policy, skall varje guvernörsråd övervaka administrationen av alla ärenden i 
multipeldistrikt och kan välja styrelsemedlemmar, hålla deras möten, administrera deras 
medel, godkänna deras utgifter och ha andra administrativa befogenheter som anges i 
respektive multipeldistrikts arbetsordning. 
 
Guvernörsrådets ansvarsområden  enligt Artikel VI i   
 
Normalstadgar för multipeldistrikt: 

(a) Ha jurisdiktion och kontroll över alla tjänstemän och agenter, när de agerar 
som sådana, i guvernörsrådet samt alla kommittéer i multipeldistriktet och 
riksmötets kommittéer. 

(b) Utöva förvaltning och kontroll över multipeldistriktets egendom, verksamhet 
och finansiella medel. 
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(c) Ha jurisdiktion, kontroll och tillsyn över alla faser vid multipeldistriktets 
riksmöte och alla andra möten i multipeldistriktet. 

(d) Ha självständig jurisdiktion, när så bemyndigad av den internationella 
styrelsens policy och förfarande fastställt av sagda styrelse, att höra och fatta 
beslut i klagomålsärenden av konstitutionell natur framställd av distrikt, 
lionklubb eller medlem i lionklubb i multipeldistriktet. Alla sådana beslut av 
guvernörsrådet kan vara föremål för granskning och beslut av den 
internationella styrelsen. 

(e) Ha kontroll och förvaltning över alla budgetrelaterade ärenden i 
multipeldistriktet, multipeldistriktets kommittéer och riksmötets kommittéer. 
Ingen förpliktelse får godkännas eller ingås, vilken orsakar en ej balanserad 
budget eller underskott under verksamhetsåret. 

 
Guvernörsrådets övriga ansvarsområden enligt  Artikel III i Normalarbetsordningen 
för multipeldistrikt: 
 
Guvernörsrådet skall: 

(a) Skriva alla kontrakt och godkänna alla utbetalningar gällande administrativa 
kostnader för multipeldistriktets riksmöte. 

(b) Fastställa var multipeldistriktets medel skall sättas in. 
(c) Fastställa säkerhet som multipeldistriktets sekreterare/kassör ska ställa och 

godkänna det företag som utfärdar sagda säkerhet. 
(d) Varje halvår, eller oftare, erhålla ekonomiska rapporter från multipeldistriktets 

sekreterare/kassör och se till att multipeldistriktets bokföring, bokslut och 
övriga redovisningshandlingar från sekreteraren/kassören revideras vid 
verksamhetsårets slut. 

 
GUVERNÖRSRÅDETS TJÄNSTEMÄN 
Multipeldistrikets stadgar och arbetsordning bör specificera tjänstemännen i 
guvernörsrådet, vilka vanligtvis består av en guvernörsrådsordförande, en vice 
guvernörsrådsordförande, en sekreterare och en kassör samt övriga tjänstemän som 
guvernörsrådet anser nödvändiga. I allmänhet väljs dessa tjänstemän årligen av 
guvernörsrådet. Men i vissa fall väljs guvernörsrådsordföranden av delegater under 
riksmötet.  
 
De internationella stadgarna innehåller en procedur för att entlediga en 
guvernörsrådsordförande. På begäran av majoriteten av guvernörsrådet kan ett 
speciellt guvernörsrådsmöte sammankallas med syfte att entlediga 
guvernörsrådsordföranden. Oavsett sätt på vilket guvernörsrådsordföranden är utsedd 
eller vald, kan guvernörsrådsordföranden entledigas från guvernörsrådet genom 
omröstning och två tredjedelars (2/3) röstmajoritet av hela guvernörsrådet. 
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MULTIPELDISTRIKTETS 
GUVERNÖRSRÅDSORDFÖRANDE 
Guvernörsrådsordföranden måste vara en nuvarande eller en tidigare distriktsguvernör 
när han/hon intar sin post. 
 
Följande text återfinns i Artikel III i Normalarbetsordning för multipeldistrikt: 
 
Multipeldistriktets guvernörsrådsordförande skall leda multipeldistriktets administration. 
All verksamhet är underställd guvernörsrådets överinseende och vägledning. 
 
I samarbete med guvernörsrådet, skall guvernörsrådsordförande: 
 
a. Främja organisationens syften. 
b. Hjälpa till att kommunicera information beträffande internationella- och 

multipeldistriktets bestämmelser, program och evenemang. 
c. Dokumentera och tillhandahålla multipeldistriktets mål och långsiktiga planer, som 

fastställts av guvernörsrådet. 
d. Sammankalla möten och leda diskussioner under guvernörsrådsmöten. 
e. Leda verksamheten vid riksmötet 
f. Stödja insatser, som initieras av den internationella styrelsen eller guvernörsrådet, 

vilka har för avsikt att skapa och upprätthålla harmoni och enighet bland 
distriktsguvernörer. 

g. Avge rapporter och utföra de uppgifter som har fastställs i multipeldistriktets stadgar 
och arbetsordning. 

h. Utföra sådana andra administrativa uppgifter som multipeldistriktets guvernörsråd 
kan förelägga och 

i. verka för att samtliga multipeldistriktshandlingar vid uppdragsperiodens slut 
överlämnas till hans/hennes efterträdare inom föreskriven tid. 

 
 
 
MULTIPELDISTRIKTETS SEKRETERARE/KASSÖR.   
Under överinseende och vägledning av guvernörsrådet skall multipeldistriktets 
sekreterare/kassör: 
 

(a) Föra korrekta protokoll vid guvernörsrådets alla möten och inom tio (10) 
dagar efter varje möte skicka kopior av desamma till alla guvernörsrådets alla 
medlemmar och till Lions Clubs Internationals kontor. 

(b) Bistå guvernörsrådet med multipeldistriktets verksamhet och utföra andra 
sådana uppgifter som anges eller förutsätts i stadgar och arbetsordning eller 
som har tilldelas honom/henne från tid till annan av guvernörsrådet. 

(c) Ta emot och utfärda kvitton för alla medlemsavgifter som skall betalas till 
multipeldistriktet av distriktssekreterare/kassör, sätta in dessa i bank eller 
banker angivna av guvernörsrådet samt utbetala desamma under 
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överinseende och kontroll av guvernörsrådet med checkar dragna från dessa 
insättningar och undertecknade av honom/henne och kontrasignerade av 
guvernörsrådsordföranden eller annan medlem i guvernörsrådet med fullmakt 
för detta. 

(d) Föra korrekt redovisning och bokföring samt protokoll från alla möten i 
guvernörsrådet och i multipeldistriktet och tillåta granskning av desamma av 
medlem i guvernörsrådet eller klubb i multipeldistriktet (eller någon av dessa 
befullmäktigad person) vid rimlig tidpunkt och av giltigt skäl. 

(e) Ställa säkerhet för det rätta fullgörandet av sina uppgifter till ett belopp eller 
annan säkerhet som krävs av guvernörsrådet. 

(f) Så snart som möjligt efter ämbetsperiodens slut överlämna multipeldistriktets 
medel, bokföring och andra finansiella handlingar till sin efterträdare på denna 
post. 

(g) I de fall multipeldistriktet har en sekreterare och en kassör skall de antagna 
uppgifterna häri hänföras till respektive post i enlighet med uppgiftens art. 

 
Övrig information beträffande kommittéutnämningar, procedurer under 
multipeldistriktets riksmöte, konfliktlösningsförfarande i multipeldistrikt och 
nomineringsbestämmelser tillhandahålls i Normalstadgar och arbetsordning för 
multipeldistrikt. 
 
Guvernörsrådet har rätt att ändra multipeldistriktets stadgar och arbetsordning enligt det 
ändringsförfarande som tillhandahålls i multipeldistriktets stadgar och arbetsordning. 
Om ett sådant förfarande inte tillhandahålls i mulipeldistriktets nuvarande stadgar och 
arbetsordning gäller Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt. 
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Kapitel 19  
 

ANSÖKNINGAR, RAPPORTER OCH FORMULÄR  
 
 
C-30 Distriktsguvernörens utgiftsräkning för resor och kontor 

DA-1  Ansökan om klubbens excellensutmärkelse 

DA-20     Inrapportering av datum för distriktsmöte 

DA-50  Ansökan om excellensutmärkelse till distriktsguvernörens team 

DA-903  Inrapportering av distriktstjänstemän* 

DA-904  Biografisk information distriktsguvernör 

DA-906  Biografisk information första vice distriktsguvernör 

DA-907  Biografisk information andra vice distriktsguvernör 

DA-970  Reorganiseringsrapport 

DA-971  Status Quo-rekommendation 

DA-972  Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb  

DA-979  Formulär för anhållan om samgående av lionklubbar 

DA-980  Formulär för anhållan om ändring av klubbnamn 

DA-PCS   Prioriterad klubbstatus 

M-26       Distriktsguvernörens rapport av möten och klubbesök 

M-28-A  Inrapportering av distriktsordförande* 

YCE-510D Rapportformulär för distriktets ungdomsläger och ungdomsutbyte 

 

*Kan även rapporteras via MyLCI 
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