
 
Konfliktlösningsförfarande på distriktsnivå 

 
A. Konfliktlösning skall ske enligt följande procedur. 
 
Alla konflikter gällande medlemskap, klubbgränser, tolkning av, brott mot eller tillämpning av 
distriktets stadgar och arbetsordning, policy eller förfarande som vid tid till annan antas av 
distriktsrådet, eller alla andra interna ärenden i Lions distrikt, vilka inte kan lösas 
tillfredställande på annat sätt och som uppstår mellan klubbar i distriktet, eller mellan en eller 
flera klubbar och distriktets administration, skall avgöras genom följande konfliktlösnings-
förfarande. Tidsgränser som specificeras i denna procedur kan förkortas eller förlängas av 
distriktsguvernören, medlare eller den internationella styrelsen, eller av denna utnämnt 
ombud, under förutsättning att det finns god grund för detta. Alla parter i alla konflikter 
underkastade denna procedur skall inte vidta några administrativa eller juridiska åtgärder 
under denna konfliktlösningsprocess. 
 
B. Begäran om konfliktlösning och registreringsavgift. 
 
Varje lionklubb inom organisationen, vilken har fullgjort sina skyldigheter, (klagande part) kan 
sända in skriftlig begäran (klagomålsärende) till distriktsguvernören för att anhålla om att 
konfliktlösningsåtgärder sätts in i enlighet med denna procedur. Klagomålsärendet måste 
sändas till distriktsguvernören inom trettio (30) dagar efter det att klagande part hade vetskap 
om, eller borde ha haft vetskap om, den händelse på vilken anhållan baseras. Klagande part 
måste sända in protokoll undertecknat av klubbsekreteraren, vilket intygar att en resolution till 
stöd för att sända in klagomålsärendet har antagits av en majoritet av klubbens medlemmar. 
 
Ett klagomålsärende i enlighet med denna procedur måste åtföljas av en registreringsavgift 
om USD 750,00, eller dess motsvarighet i respektive lands lokala valuta, betald av respektive 
klagande part till distriktet, vilken skall sändas till distriktsguvernören samtidigt som 
klagomålsärendet sänds in. Om klagomålsärendet avgörs eller återkallas före det att 
medlarna har fattat ett slutgiltigt beslut skall USD 100,00 behållas av distriktet som en 
administrativ avgift och USD 325,00 skall återbetalas till den klagande parten och USD 
325,00 skall betalas till den svarande parten, vilken skall delas i lika stora delar om det finns 
mer än en svarande part. Om medlarna finner att det finns grund för klagomålet samt att 
sagda klagomål godkänns skall USD 100,00 behållas av distriktet som en administrativ avgift 
och USD 650,00 skall återbetalas till den klagande parten. Om de utsedda medlarna avslår 
klagomålsärendet, oavsett anledning, skall USD 100,00 behållas av distriktet som en 
administrativ avgift och USD 650,00 skall återbetalas till svarande part, vilken skall delas i 
lika stora delar om det finns mer än en svarande part. Om klagomålsärendet ej avgörs, 
återkallas, godkänns eller avslås inom tidsgränser fastlagda i denna policy, såvida inte en 
förlängning har beviljats om giltiga skäl föreligger, skall hela avgiften behållas av distriktet 
som en administrativ avgift och ingen del av densamma skall återbetalas till någondera part. 
Alla utgifter som ådras i enlighet med reglerna i detta konfliktlösningsförfarande är distriktets 
ansvar, såvida inte fastställd policy i distriktet föreskriver att alla utgifter som ådragits i 
samband med denna konfliktlösningsprocess skall betalas till lika stora delar av parterna i 
konflikten. 
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C. Val av medlare. 
 
Inom femton (15) dagar efter det att klagomålsärendet har sänts in skall varje part i konflikten 
utse en (1) neutral medlare och utsedda medlare skall i sin tur utse en (1) neutral medlare, 
vilken kommer att vara ordförande. De utsedda medlarnas beslut avseende valet av 
medlare/ordförande skall vara slutgiltigt och bindande. Alla de utsedda medlarna skall vara 
lionledare, helst tidigare distriktsguvernörer, vilka har fullgjort sina skyldigheter, samt 
medlemmar i klubbar som fullgjort sina skyldigheter, i samma distrikt där konflikten har 
uppstått, men kan inte vara medlem i en klubb som är part i konflikten. Medlarna måste 
dessutom vara opartiska i den uppkomna konflikten och får inte ha någon lojalitet till någon 
part i konflikten. Efter det att utnämningsprocessen är slutförd har medlarna alla lämpliga och 
nödvändiga rättigheter att lösa eller att besluta i konflikten i enlighet med denna procedur. 
 
Om de utsedda medlarna inte kan enas i valet av medlare/ordförande inom femton (15) 
dagar skall de utsedda medlarna automatiskt anses ha avgått från sin position på grund av 
administrativa skäl och parterna måste då utse nya medlare, den andra gruppen av utsedda 
medlare, vilka därefter skall välja en (1) neutral medlare/ordförande i enlighet med 
valproceduren ovan. Om den andra gruppen av utsedda medlare inte kan enas i valet av 
medlare/ordförande inom det distrikt där konflikten har uppstått kan de utsedda medlarna 
välja en (1) neutral medlare/ordförande, vilken är medlem i en klubb som har fullgjort sina 
skyldigheter, utanför det berörda distriktet. Om den andra gruppen av utsedda medlare inte 
kan enas i valet av medlare/ordförande inom eller utanför det distrikt där konflikten har 
uppstått skall den internationella direktor som senast satt med i den internationella styrelsen, 
vilken är från det distrikt där konflikten har uppstått eller från ett angränsande distrikt, 
vilkendera är närmast, utses till medlare/ordförande. 
 
D. Medlingsmöten och beslut av medlarna 
 
Efter utnämning skall medlarna kalla parterna till ett möte med syfte att lösa konflikten. Mötet skall 
genomföras inom trettio (30) dagar efter det att medlarna har utsetts. Medlarnas syfte skall vara att 
komma fram till en snabb lösning av konflikten och en uppgörelse i godo. Om förlikning inte kan 
komma till stånd har medlarna rätt att fatta beslut i frågan. Medlarna skall offentliggöra sitt beslut 
skriftligen inom trettio (30) dagar efter det datum parternas första möte genomfördes och beslutet är 
slutgiltigt och bindande för samtliga parter. Det skriftliga beslutet skall vara undertecknat av samtliga 
medlare och eventuell reservation mot beslutet skall vara behörigen noterad. En kopia av det 
skriftliga beslutet skall tillställas samtliga parter, distriktsguvernören och, efter begäran, Legal Division 
vid det internationella huvudkontoret. Medlarnas beslut måste ha fattats i enlighet med de 
internationella, multipeldistriktets och distriktets stadgar och arbetsordning samt den internationella 
styrelsens policy. Beslutet står under överinseende av och kan komma att granskas av den 
internationella styrelsen enligt gottfinnande av den internationella styrelsen eller av denna utsett 
ombud. 
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