
Lionklubbar
Förbättrar samhället. 
Förändrar liv.

Lionklubbarna är redo att hjälpa
Just nu gör lionklubbarna en skillnad 

runtom i världen. För när Lions 

medlemmar samlas blir problemen 

mindre och samhället blir bättre. Våra 

46 000 klubbar och 1,35 miljoner 

medlemmar i mer än 200 länder gör Lions 

Clubs International till världens största 

serviceorganisation.

Lionklubbarna erbjuder en ny 
möjlighet
Lionklubbarna har sedan 1917 givit 

människor möjlighet att ge tillbaka till 

samhället och att hjälpa människor i nöd. 

Snart kommer en lionklubb att bildas i 

ditt samhälle och ger dig därmed möjlighet 

att bli en aktiv frivillig, en medlem i en 

respekterad internationell organisation, 

en ledare i ditt samhälle och en vän till 

människor i nöd. 

Lionklubbarna är unika
Lionklubbarna stödjer synvårdsprogram, 

hjälper handikappade, ger mat till de 

hungriga och tillhandahåller katastrofhjälp. 

Men det är inte allt. Varje lionklubb väljer 

sina egna projekt och aktiviteter för att 

anpassa sig till medlemmarnas livsstil och 

ge största nytta till samhället.

För att lära dig mer om Lions besöker du vår 
webbplats www.lionsclubs.org eller kontaktar en

 lionmedlem nära dig!

Membership and 
New Club Development Department

Lions Clubs International 
300 W 22nd Street

Oak Brook, IL 60523-8842, USA
www.lionsclubs.org

E-post: newclubs@lionsclubs.org
Telefon: 630-203-3845

Fax: 630-706-1691

Vår uppgift
Att göra det möjligt för frivilliga att 

tjäna i samhället, tillgodose humanitära 
behov samt främja fred och internationell 

förståelse genom lionklubbar.
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Medlemsförmåner

Det finns många skäl till att bli medlem. 

Som lionmedlem kommer du att:

o   Hjälpa ditt samhälle och tillgodogöra 

dig värdefulla färdigheter.

o   Påverka människors liv, både lokalt och 

internationellt.

o   Lära dig att vara en ledare och leda en 

respekterad organisation.

o   Bilda nätverk med män och kvinnor i 

ditt samhälle och med medlemmar över 

hela världen.

o   Ge ny energi i ditt liv och ha roligt.

Du kommer att växa som person, både 

privat och i yrket, och du kommer att 

veta att det du gör är berikande och 

uppskattat.

Hur nya klubbar bildas

Lionklubbar bildas när personer i samhället 
bjuds in till att bli medlemmar. Lions befintliga 
medlemmar genomför flera informationsmöten 
för att rekrytera ännu fler medlemmar och 
för att diskutera möjliga projekt som är 
meningsfulla i samhället.

När klubben har 20 medlemmar, eller färre om 
en klubbfilial bildas, väljs klubbtjänstemännen 
och charteransökan skickas in till Lions Clubs 
International. Tillsammans med ansökan 
skall bifogas en charteravgift om USD 35 
per medlem. Den årliga internationella 
medlemsavgiften på USD 43 därefter samt 
tillkommande avgifter till distriktet och till 
klubben. Undantag från charteravgift och 
lägre internationell medlemsavgift erbjuds till 
kvalificerade medlemmar, studenter, tidigare 
leomedlemmar och unga vuxna som har 
certifierats.

Efter det att charteransökan har godkänts av 
Lions Clubs International är klubben täckt av 
LCI:s ansvarsförsäkring och medlemmarna 
börjar att genomföra sina serviceprojekt.

Christy
Sticky Note
Current annual fee is $43. I removed 2012 info in parenthesis but realize further edits may be necessary to read correctly.
Thank you!


