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Lions Clubs International 

Syften 
 
Att organisera, chartra och ha tillsyn över 
serviceklubbar under namnet Lions Clubs. 
 
Att samordna lionklubbarnas aktiviteter och 
standardisera administrationen. 
 
Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd 
mellan jordens folk. 
 
Att främja god samhällsanda hos alla medborgare. 
 
Att visa aktiv intresse inom civil, kulturell, social och 
moralisk välfärd i samhället. 
 
Att förena klubbarna med band av vänskap, gott 
kamratskap och ömsesidig förståelse. 
 
Att utgöra ett forum där frågor av allmänt intresse 
må fritt och allsidigt dryftas, dock skall klubbarna i 
politiskt och religiöst hänseende vara neutrala. 
 
ATT UPPMUNTRA serviceinriktade personer att tjäna 
på sina hemorter utan personlig ekonomisk belöning, 
och att uppmuntra till duglighet och stort etiskt ansvar i 
både privat-, affärs- och yrkesliv. 

 

Lions Clubs International 
Vision 

 
Att vara den globala ledaren avseende samhällsservice 

och humanitär service. 
 

Lions Clubs International 
Etik 

 
Att visa min tro på min dagliga gärning som ett kall och 
sköta den på ett sätt som skapar tillit och förtroende. 
 
Att sträva efter att göra mitt arbete framgångsrikt. 
Jag må be om skälig ersättning för min möda, men 
icke söka vinna orättmätiga fördelar. 
 
Att inte köpa mina framgångar på en annans bekostnad, 
och att vara lojal mot mina medmänniskor och ärlig mot 
mig själv. 
 
Att alltid, om tvekan uppstår beträffande riktigheten i 
mitt handlande, uppträda mot min nästa som jag önskar 
att denne skulle uppträda mot mig. 
 
GÖR vänskapen till ett mål, icke ett medel. Sann 
vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig 
göras beroende av ömsesidiga tjänster. 
 
Alltid  fullgöra mina medborgerliga plikter i ord. 
handling och gärning. Var lojal mot ditt land och ditt 
samhälle i både ord och gärning. 
 
Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter.  
De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och 
nödlidande ditt stöd. 
 
Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. 
Bygg upp istället för att riva ner. 

 

 
Lions Clubs International 

Målbeskrivning 
 

Att göra det möjligt för frivilliga att tillhandahålla service i samhället, tillgodose humanitära behov, samt främja 
fred och internationell förståelse genom Lions klubbar. 
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INLEDNING   
 
Denna handbok innehåller användbar information för att ge dig vägledning under året som 
multipeldistriktets guvernörsrådsordförande. Som guvernörsrådsordförande har du en viktig och 
tacksam uppgift att leda multipeldistriktet på ett sådant sätt att Lions Clubs Internationals mål främjas. 
Eftersom förhållandena varierar mellan olika multipeldistrikt och varje guvernörsrådsordförande har 
olika ledarstil är handbokens syfte att ge förslag och information som kan anpassas till lokala 
omständigheter och behov. Vi vill emellertid betona att multipeldistriktets guvernörsrådsordförande i 
första hand skall verka som samordnare och underlätta för guvernörsrådet. Du är länken bland 
distriktsguvernörerna, vilka i sin tur är ansvariga för sitt respektive distrikt.  
 

MULTIPELDISTRIKTETS  
GUVERNÖRSRÅD 
 

Medlemmar 
 
Distriktsguvernörerna i multipeldistriktet bildar en administrativ struktur som främjar Lions Clubs 
Internationals syften och mål i multipeldistriktet. Guvernörsrådet består av: 

• Alla nuvarande distriktsguvernörer i multipeldistriktet.  
• En tidigare distriktsguvernörer eller nuvarande distriktsguvernörer som är 

guvernörsrådsordförande. 
 
Guvernörsrådet kan även bestå av en eller flera omedelbart föregående distriktsguvernörer. Det totala 
antalet omedelbart föregående distriktsguvernörer får dock inte överstiga hälften av antalet 
distriktsguvernörer. Samtliga medlemmar, inklusive guvernörsrådsordföranden, har en röst i ärenden 
som kräver röstning av guvernörsrådet. 
 
Guvernörsrådet i multipeldistriktet kan även i rådgivande syfte, det vill säga som icke röstberättigade 
medlemmar, bestå av tidigare och nuvarande internationella presidenter och internationella vice 
presidenter samt tidigare och nuvarande internationella direktorer. 
 

Uppgifter 
 
Enligt Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt ska guvernörsrådet i multipeldistriktet: 

• Skriva alla kontrakt och godkänna utbetalningar som gäller administrativa kostnader för 
multipeldistriktets riksmöte.  

• Fastställa var multipeldistriktets insamlade medel skall sättas in.  
• Fastställa säkerhet som multipeldistriktets sekreterare/kassör ska ställa och godkänna det företag som 

utfärdar sagda säkerhet.  
• 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.  
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Guvernörsrådet kan också ha andra uppgifter gällande multipeldistriktets verksamhet, vilka i så fall 
finns angivna i multipeldistriktets stadgar. 
 

Tjänstemän i multipeldistriktet 
 
Tjänstemännen i guvernörsrådet omfattar: 

• Guvernörsrådsordförande (se sidan 3-8 i den här handboken för förklaring av uppgifter och 
ansvar för denna post). 

• Vice ordförande (se sidan 9 för förklaring av den här posten), 

• Sekreterare och kassör, eller sekreterare/kassör (se sidan 9 i den här handboken för förklaring 
av uppgifter och ansvar för denna post). 

• Andra tjänstemän enligt vad guvernörsrådet anser nödvändigt. 

 
Guvernörsrådsmöten 
 
Guvernörsrådet ska hålla sitt första ordinarie möte inom 60 dagar efter det att distriktsguvernörerna 
officiellt tillträtt sina befattningar. Kallelse till alla guvernörsrådsmöten ska utfärdas skriftligt av 
guvernörsrådsordföranden, eller av rådssekreteraren, med angivande av tid och plats. Tid och plats för 
det första mötet ska fastställas av guvernörsrådsordföranden och datum för följande möten ska 
fastställas av guvernörsrådet.  Guvernörsrådets ordinarie och/eller extra möten kan genomföras med 
hjälp av alternativa mötesformat, till exempel telefonmöten och/eller webbkonferenser. 
 
Guvernörsrådet är beslutsmässigt om en majoritet av dess medlemmar är närvarande.  
 
Alla frågor gällande mötesregler och procedurer finns i publikationen Robert's Rules of Order, Newly 
Revised, eller liknande handbok för mötesregler. 
 

Entledigande av guvernörsrådsordförande 
 
Enligt vår internationella arbetsordning kan en majoritet av guvernörsrådet kalla till ett särskilt möte i 
syfte att entlediga guvernörsrådsordföranden, och denne kan entledigas från sin post om 2/3 av 
distriktsrådets medlemmar röstar för detta. 
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GUVERNÖRSRÅDSORDFÖRANDE 
 

Uppgifter 
 
Den internationella arbetsordningen föreskriver att guvernörsrådet skall bestå av en nuvarande eller 
tidigare distriktsguvernör som ska vara guvernörsrådsordförande. Alla nuvarande eller tidigare 
distriktsguvernörer kan tjänstgöra som ordförande, men kan endast inneha posten i ett år och kan inte 
bli omvalda. 
 
Enligt den internationella arbetsordningen samt arbetsordningen i Normalstadgar och arbetsordning 
för multipeldistrikt skall multipeldistriktets guvernörsråd var administrativ samordnare i 
multipeldistriktet. Alla åtgärder är underställda 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. 
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Ytterligare ansvarsområden 
 
DG Elect-utbildning på multipeldistriktsnivå  

Guvernörsrådsordföranden är medlem i GLT på multipeldistriktsnivå och har ansvar för att aktivt 
stödja den lokala utbildningen av DG-Elect. Utbildningen ska samordnas och ledas av 
multipeldistriktets GLT-koordinator.  Utbildningen ska arrangeras av alla multipeldistrikt varje år 
enskilt eller tillsammans med andra multipeldistrikt.  
 
Utbildningen i multipeldistriktet bör arrangeras snarast möjligt efter det att distriktens DG-Elect har 
valts. Platsen ska fastställas av multipeldistriktet som också ska använda egna budgeterade medel för 
utbildningen.   
 

Multipeldistriktets utbildning ska i första hand ägnas åt att lära ut och förklara innehållet i Handboken 
för distriktsguvernörens team samt åt andra frågor gällande distrikt och multipeldistrikt.  Leadership 
Development Division tillhandahåller guvernörsrådsordföranden och multipeldistriktets GLT-
koordinator med detaljerade förklaringar av utbildningsprocessen för DG-Elect, till exempel 
rekommendationer för multipeldistriktets träning och en översikt över de ämnen som täcks av GLT:s 
områdesbaserade utbildning, seminariets hemuppgifter och DG Elect-seminariet.  Multipeldistriktet 
kan också inkludera ledarfärdigheter som överensstämmer med lokala behov och se till att inte ta upp 
ämnen som kommer att avhandlas vid DG Elect-seminariet. 
 

Ämnen att diskutera i Handbok för distriktsguvernörens team:  
 

1. Distriktsguvernörens team 
2. Internationellt huvudkontor 
3. Distriktets administration 
4. Distriktets kommittéer 
5. Klubbverksamhet 
6. Klubbrekvisita  
7. Information Technology 
8. Internationell kongress 
9. Finance 
10. Ledarutveckling 
11. Legal 
12. LCIF 
13. Extension and Membership 
14. PR 
15. Serviceaktiviteter 
16. Utmärkelser 
17. Successionsplanering 
18. Ditt guvernörsråd 
19. Ansökningar och rapporter 

 
Distrikts- och multipeldistriktsärenden som bör behandlas: 
 
   1. Årliga program och evenemang 
   2. Budget, avgifter och insamlingar  
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   3. Stadgar 
   4. Distriktsmöten och riksmöten  
   5. Guvernörsråd  
   6. Distriktets och multipeldistriktets historia 
   7. Protokoll och arkivering  
   8. Speciella projekt  
   9. Skatt och försäkring  
 10. Rapport från möten och klubbesök samt protokoll 
 11. Andra ärenden som respektive multipeldistriktet anser lämpliga 
 
Om följande ämnen om ledarfärdigheter inte tas upp i hemuppgifterna, i GMT:s/GLT:s 
områdesbaserade utbildning eller vid DG Elect-seminariet kan de behandlas i multipeldistriktets 
utbildning: 
 
   1. Stärka image 
   2. Motivation och engagemang 
   3. Målsättning 
   4. Kommunikationsfärdigheter 
   5. LCI:s resurser 
   6. Hantera stress 
   7. Tidsplanering 
  

För mer information om multipeldistriktets utbildning av DG-Elect, kontakta Leadership 
Development Division vid internationella huvudkontoret på telefon 630 571 5466, anknytning 6935, 
eller via leadership@lionsclubs.org. 

 
Multipeldistriktets riksmöte 
Guvernörsrådet är ansvarigt för evenemang och dagordning vid riksmötet, vilket ska hållas varje år 
före den internationella kongressen. Guvernörsrådsordföranden är ordförande vid multipeldistriktets 
riksmöte.  Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt behandlar i detalj procedurreglerna 
för multipeldistriktets riksmöte och riksmötets medel. 
 
Ett extra riksmöte kan utlysas, under förutsättning att två tredjedelar av guvernörsrådets har röstat 
härför.  Ett extra riksmöte måste avslutas minst 15 dagar före inledningen av den internationella 
kongressen.   

 
Val av koordinatorer/medlemmar i GMT/GLT 
Som medlem i det globala medlemsteamet (GMT) och det globala ledarskapsteamet (GLT) ska 
guvernörsrådsordföranden samråda med guvernörsrådet samt GMT:s och GLT:s områdesledare för att 
utse multipeldistriktets GMT- och GLT-koordinatorer och ytterligare medlemmar i multipeldistriktets 
GMT respektive GLT.  Dessa koordinatorer och ytterligare medlemmar innehar sin respektive post i 
tre år, dock med en årlig granskning och uppföljning. 
 
Etisk standard och uppförande  
Vår organisation är en organisation för service och det sätt denna service tillhandahålls på är lika 
viktigt som servicen självt. Våra medlemmar, distriktsguvernörer, den internationella styrelsen, 
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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. Ärlighet och etiskt uppförande definieras av fyra 
grundläggande värderingar, vilka är grunden för vår etiska standard: 
 
Integritet – Lions Clubs International kräver högsta standard för personlig och professionell  
integritet. Vi måste alla göra alla tänkbara insatser för att skydda organisationens tillgångar. Vi måste 
även  
följa alla föreningens policyer och tillämpliga lagar. 
 
Ansvar – Lions Clubs International förväntar sig att alla guvernörsrådsordförande fullföljer 
åtaganden, för vilka degodkänts och utför på organisationens vägnar, samt tar personligt ansvar för 
alla handlingar och resultat av dessa. Organisationen kan inte tolerera brott mot vår etiska standard 
och uppförande. 
 
Lagarbete – Lions Clubs International försöker upprätthålla en servicemiljö som uppmuntrar  
innovation, kreativitet och positiva resultat genom lagarbete. Vi måste alla utöva ledarskap för att 
utbilda,  
inspirera och främja helhjärtat deltagande och individuell utveckling för alla lionmedlemmar. Vi 
uppmuntrar öppen och effektiv kommunikation samt samspel. 
 
Excellens – Lions Clubs International verkar hängivet för rättvis behandling, ömsesidig respekt, 
mångfald och förtroende. Vi måste utmana varandra att förbättra vår service, våra processer och oss 
själva. Tillsammans måste vi sträva efter att tjäna våra medlemmar och våra samhällen samt hjälpa 
organisationen att uppnå sina mål. 

 
Formulär och resurser 
 
Formulär för inrapportering av multipeldistriktstjänste män 
Alla guvernörsrådsordförande får Formulär för inrapportering av multipeldistriktstjänstemän (DA-
901) och ska skicka in ifyllt rapportformulär till English Language Department omedelbart efter det 
årliga riksmötet eller mötet för att tillsätta guvernörsrådsordföranden.  Guvernörsrådsordföranden 
använder detta formulär för att lämna kontaktinformation och biografisk information om sig själv och 
sina medarbetare samt kontaktinformation för multipeldistriktets sekreterare och kassör.  Ett exemplar 
av formulär DA-901 finns i slutet av denna handbok. 
 
Inrapportering av multipeldistriktsordförande 
Guvernörsrådsordföranden rapporterar även namn och adress för alla multipeldistriktets 
kommittéordförande via den lösenordsskyddade medlemssajten MyLCI, eller genom att fylla i och 
skicka in Multipeldistriktsordförandes rapportformulär (MC-10) till English Language Department.  
Följande multipeldistriktsordförande är officiellt godkända och rekommenderade och ska skickas in 
på formuläret: 
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• Kongress  

• Diabetesinformation och hjälpinsatser  
• Hörselinformation och hjälpinsatser 

• Informationsteknik  

• Internationella relationer  
• Lions ALERT-program  

• Lions service för barn  

• Protokoll  
• PR och Lions information  

• Syninformation och hjälpinsatser  

• Ungdom (Lions tillfällen för ungdom) 
 
Separata formulär tillhandahålls när tillämpligt för ordförande för Leoklubbar (3 år) Lions Quest (3 
år) och ungdomsläger- och ungdomsutbytesordförande (3 år?), LCIF:s MD-koordinators (3 år), 
hundraårsjubileets MD-koordinator (3 år) samt för GMT- och GLT- koordinatorer (3 år). 
 
Rapportering av medlemmar, tjänstemän och serviceaktiviteter 
Guvernörsrådsordföranden och andra multipeldistriktstjänstemän uppmuntras att använda de resurser 
som finns tillgängliga via vår webbplats för rapportering av medlemmar, tjänstemän och 
serviceaktiviteter, MyLCI. 
 
Guvernörsrådsordföranden kommer märka att webbplatsen är användbar för att se och uppdatera 
multipeldistriktstjänstemän och ordförande, se och uppdatera datum, plats osv. för riksmötet, visa 
rapporter och ladda ner data om medlemmar, ordförande, tjänstemän samt serviceaktiviteter på 
multipeldistriktsnivå. 
 
På distriktsnivå –  
Guvernörsrådsordföranden kan gå igenom distriktstjänstemän och ordförande, datum, plats osv. för 
distriktsmötet, visa rapporter och ladda ner information om medlemmar, ordförande, tjänstemän samt 
serviceaktiviteter. 
 

På klubbnivå – 
Rådsordföranden kan se information om klubbtjänstemän, medlemskap samt klubbmötesinformation.  
Rådsordföranden kan också se och ladda hem medlems- och serviceaktivitetsdata. 
 
Det finns fyra grundfunktioner på My LCI, och en av funktionerna baseras på vilken post du innehar, 
vilket ger användarna tillgång till olika menyer beroende på vilken post de har tilldelats i 
organisationen. En annan funktion är en hjälpfunktion som baseras på en sidas innehåll. Funktionen 
tillhandahåller snabba svar på frågor som relaterar till innehållet på den sida som användaren befinner 
sig på. MyLCI erbjuder två sökfunktioner, en snabbsökning som avgränsar sökningen till det 
innevarande året och en avancerad sökning som kan användas för att visa information från tidigare år. 
Till distriktstjänstemän och guvernörsrådsordföranden erbjuder MyLCI en navigeringsfunktion som 
ger tillgång till information på en högre nivå samt möjligheten att ladda ner mer detaljerad 
information. 
 



8 

LA-10.SW 

För att få tillgång till MyLCI, klicka på länken högst upp på startsidan på organisationens webbplats.  
Om du är ny tjänsteman måste du skapa ett användarnamn och ett lösenord genom att klicka på länken 
"Ny användare? Klicka här för att registrera dig nu" och därefter följa instruktionerna.  
Bedömning av distriktsstatus 
Bedömning av distriktsstatus är en användbar rapport som skickas till alla guvernörsrådsordförande 
varje månad.  Rapporten innehåller information om alla distrikt i multipeldistriktet, bland annat:  
 

• Klubbar: totalt, nya, avslutade, nettovinst 
• Medlemmar: totalt, tillagda, tappade, nettotillväxt 
• Medeltal medlemmar per klubb 
• Procent klubbar som skickar in rapporter 
• Procent klubbar med skuld på klubbkontot äldre än 90 dagar 
• Antal klubbar i status quo  
• Antal nedlagda klubbar 

 
Förutom Bedömning av distriktsstatus får guvernörsrådsordföranden kopia av de månatliga 
bedömningar av klubbstatus för alla distrikt, vilken innehåller liknande information per klubb. 
 
Guvernörsrådsordföranden uppmuntras att granska informationen i alla rapporter som stöd för 
distrikten under året. 

 
Fortsätta ditt engagemang som lionledare 
När din ämbetsperiod som guvernörsrådsordförande är slut kan du fortfarande göra mycket nytta för 
multipeldistriktet och organisationen. Hemklubben, distriktet eller multipeldistriktet kan be dig att 
tjäna på en post som är mest lämplig för ditt kunnande och din expertis. Din tid, din insats och 
entusiasm kommer alltid att behövas för att främja organisationen. 
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YTTERLIGARE INFORMATION 
 

Vice guvernörsrådsordförande 
Att välja/utse en vice guvernörsrådsordförande bestäms av multipeldistriktets guvernörsråd, om inte 
annat sägs i multipeldistriktets arbetsordning.  Eftersom vice guvernörsrådsordförande är valfri post, 
är den inte en officiell LCI-post.  
 
När posten tillsätts bistår vice guvernörsrådsordföranden sin guvernörsrådsordförande med att utföra 
sina uppgifter och representerar guvernörsrådsordföranden i dennes frånvaro. 
 
 

Multipeldistriktets sekreterare/kassör 

Enligt Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt står multipeldistriktets sekreterare/kassör 
under guvernörsrådets överinseende och vägledning och ska: 
 

(a) Föra fullständiga protokoll vid guvernörsrådets alla möten och inom tio (10) dagar 
efter varje möte skicka ut kopior av detta till guvernörsrådets alla medlemmar och till 
Lions Clubs Internationals kontor. 

 
(b) Bistå guvernörsrådet med multipeldistriktets verksamhet och utföra sådana andra 

uppgifter som anges eller förutsätts i stadgarna och arbetsordningen eller som vid 
behov tilldelas honom/henne av guvernörsrådet. 

 
(c) Ta hand om och utfärda kvitton för alla medlemsavgifter som ska betalas till 

multipeldistriktets sekreterare/kassör av distriktens sekreterare/kassör, sätta in dessa på 
bank eller banker angivna av guvernörsrådet samt betala ut desamma under 
överinseende och kontroll av guvernörsrådet med utbetalningshandlingar dragna från 
dessa insättningar och undertecknade av honom/henne och kontrasignerade av 
guvernörsrådsordföranden eller annan medlem i guvernörsrådet med fullmakt för detta. 

 
(d) Sköta redovisning och bokföring samt protokoll från alla guvernörsråds- och riksmöten 

samt tillåta granskning av desamma av guvernörsrådsmedlem eller klubbar i 
multipeldistriktet (eller annan av någon av dessa befullmäktigad person) vid lämpligt 
tillfälle och av giltigt skäl. 

 
(e) Säkerställa garanti för att han/hon utför sina uppgifter på ett pålitligt sätt till ett belopp 

eller en borgen som krävs av guvernörsrådet. 
 
(f) Överlämna allmänna och/eller finansiella konton, medel och uppgifter till sin 

efterträdare i slutet av sin ämbetsperiod. 
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Globalt medlemsteam och globalt ledarskapsteam 
 
Översikt 
Det globala medlemsteamet ger en global struktur för medlemsutveckling som är kontinuerlig, 
fokuserad och integrerad.  
 
Det globala ledarskapsteamet (GLT) fokuserar i ännu högre grad på ledarutveckling, vilket är 
avgörande för hela vår organisations framtida livskraft. GLT arbetar hårt för att finna och utveckla 
effektiva ledare genom aktiva utvecklingsinitiativ inom träning och ledarskap, samtidigt som man 
tillhandahåller nödvändig information, vägledning och motivation. 
 
Medlemmarna i GMT och GLT samarbetar för att identifiera, utveckla och uppmuntra möjligheter för 
nuvarande och framtida lionledare samt utveckla medlemmarna genom service och engagemang. 
 
Struktur 
De två strukturerna är sammankopplade och samordnas på internationell nivå av ett verkställande råd.  
GMT/GLT verkställande råd leds av LCI:s internationella president med stöd av första respektive 
andra vice president, vilka ger stöd, råd och vägledning till GMT respektive GLT.   
 
Både GMT och GLT stöds av en internationell koordinator och en gemensam verksamhetskommitté, 
vilken består av ordföranden i den internationella styrelsens medlemsutvecklingskommitté, 
ledarutvecklingskommitté och kommittén för distrikt- och klubbservice och områdesledaren i 
respektive konstitutionellt område. 
 
Båda teamen består av lionledare utsedda att stödja konstitutionella och/eller regionala områden. 
Teammedlemmarna utnämns på tre år, för att ge tillräckligt med tid till analys av områdets behov 
samt planering och genomförande av lämpliga program.  Framgångar och resultat för alla medlemmar 
granskas varje år, varefter utnämningen fortsätter eller upphör.   
 

• Konstitutionella områdesledare:  Upp till elva konstitutionella områdesledare för varje team, 
bland annat en i Afrika, upp till två i USA och upp till tre i OSEAL med anledning av dessa 
områdens storlek och unika behov.   GLT och GMT har samma antal ledare, som arbetar i 
samma geografiska område, för att kunna samordna insatser och samarbeta på bästa sätt.  I 
vissa områden kommer en kvalificerad medlem att vara både GLT- och GMT-representant.  
Konstitutionella områdesledare utses av den internationella presidenten i konsultation med 
första och andra vice president samt det konstitutionella områdets ledare. 

 
• Områdesledare:  Cirka 36 områdesledare utses för varje team, där både GMT och GLT har 

samma antal områdesledare i respektive geografiskt område.  I vissa områden kommer en 
kvalificerad medlem att vara både GLT- och GMT-representant. Speciella områdesrådgivare 
kan utses för att stödja ledarutveckling i avlägsna eller unika geografiska områden.  
Områdesledare från både GLT och GMT samarbetar fortlöpande och arbetar aktivt med 
områdets behov.  Områdesledare utses av den internationella presidenten i konsultation med 
första och andra vice president samt det konstitutionella områdets ledare.   
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• Multipeldistrikt:  Varje multipeldistrikt har både ett GMT som vardera består av en 
multipeldistriktskoordinator, guvernörsrådsordföranden samt ytterligare medlemmar och 
ledare som är intresserade av medlems- och ledarutveckling (högst tre per team).  GMT och 
GLT multipeldistriktskoordinator och andra teammedlemmar utses av guvernörsrådet i 
konsultation med GMT och GLT områdesledare och guvernörsrådsordföranden. 
Multipeldistrikt som ligger i ett GMT/GLT-område eller specialområde som består av färre än 
två multipeldistrikt har ingen GLT-multipeldistriktskoordinator.  I dessa fall tar respektive 
GLT-områdesledare eller specialområdesrådgivare ansvaret på multipeldistriktsnivå.   

 
• Distrikt :  Varje distrikt har både ett GMT och ett GLT.  Distriktets GMT leds av en 

distriktskoordinator och distriktsguvernörens team och består av två fokuserade team: teamet 
för medlemstillväxt och klubbtillväxt respektive teamet för klubbframgångar.  Distriktets GLT 
består av en distriktskoordinator och distriktsguvernörens team med andra vice 
distriktsguvernör som kontaktperson med distriktsguvernörens team.  Ytterligare kvalificerade 
medlemmar kan utses efter behov.  GMT och GLT distriktskoordinator och andra 
teammedlemmar utses av distriktsguvernören i konsultation med områdesledare, 
multipeldistriktskoordinator (i förekommande fall) samt första och andra vice 
distriktsguvernör.  

 
Detaljerad information om båda teamen finns på Lions Clubs Internationals webbplats 
www.lionsclubs.org.   
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Det internationella huvudkontoret 
 
Internationella huvudkontoret är indelat i flera grupper som stödjer liknande mål och har ett naturligt 
samarbete i sina arbetsrelationer.  Följande beskrivning av divisionerna vid det internationella 
huvudkontoret kan också hjälpa medlemmarna att kontakta rätt division. Telefonnumret till det 
internationella huvudkontorets växel är 630 571 5466. 
 
 
ADMINISTRATIVA TJÄNSTEMÄN VID DET INTERNATIONELLA 
HUVUDKONTORET 
 
Administrativ chef  
Administrativa chefen på Lions Clubs International leder administrationen och verksamheten på 
internationella huvudkontoret. Administrativa chefens främsta ansvar är att, genom organisationens 
personal, genomföra vår policy och det arbetssätt som upprätthåller organisationens och stiftelsens 
vision och syften. 
  
Administrativa chefen: 
  

• Leder aktiviteterna i internationella huvudkontorets grupper samt personalen,  
• Samarbetar med internationella presidenten, den verkställande kommittén och 

internationella styrelsen för att säkerställa att organisationens globala aktiviteter och 
lionandans 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. 
  
Kassaförvaltare  
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 insända av internationella tjänstemän och 
direktorer.  
 
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 förtroenderåd för att realisera 
stiftelsens syfte att stödja lionklubbarnas humanistära insatser, både lokalt och globalt.  
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GRUPPER VID DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET 
 
ARBETSGRUPP FÖR DISTRIKT- OCH KLUBBSERVICE OCH LEDA RUTVECKLING 
 
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 
och utmärkelser för återuppbyggnad av klubbar. Eurafrican Department är en viktig resurs för 
medlemmarna i distriktsguvernörens team. 
  
Ledarutveckling  
E-post: leadership@lionsclubs.org  
 
Utformar, utvecklar, genomför och utvärderar ledarskapsprogram, seminarier och konferenser på 
internationell nivå, multipeldistriktsnivå, distriktsnivå och klubbnivå. Tillhandahåller online 
utbildningsmöjligheter (via Ledarskapsresurscentret: http://www.lionsclubs.org/EN/member-
center/leadership-development/index.php) samt schemaverktyg och resurser för lokal användning. 
Stödjer och samarbetar med det globala ledarskapsteamet (GLT) för att identifiera och uppfylla 
utbildnings- och utvecklingsbehov bland lionmedlemmar runtom i världen. 
  
ARBETSGRUPP FÖR GLOBAL UTVECKLING 
E-post: globaldevelopment@lionsclubs.org 

 
Serviceaktiviteter 
E-post: programs@lionsclubs.org 
Stödjer lion- och leomedlemmar när de genomför viktiga serviceprojekt och aktiviteter genom att 
tillhandahålla 
resurser för projektplanering. För närvarande inkluderar servicekategoriererna barn, 
ungdomar, hälsa, miljö och internationella relationer samt specialinitiativ såsom 
hundraårsjubileets hjälputmaning och läsprogrammet. Divisionen 
samlar även in information lion- och leomedlemmarnas aktiviteter genom serviceaktivitetsrapporten. 
Denna information hjälper organisationen att demonstrera hur lion- och leomedlemmarnas lokala 
insatser positivt påverkar globala prioriteringar. Divisionen för serviceaktiviteter består av Programs 
& 
Service Initiatives Department samt Leo Club Programs Department. 
 
Marknadsföring och medlemskap 
 
Membership 
E-post: membershipdev@lionsclubs.org 
Leder och initierar medlemmarnas och medlemkommittéernas insatser för att fastställa en standard för 
medlemskap och program för att rekrytera nya medlemmar till organisationen.  Ansvarar för GMT 
och verksamhetsfunktioner. 
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Public Affairs 
E-post: pr@lionsclubs.org 
Leder PR-aktiviteter som till exempel kontakten med allmänheten och media.  Hanterar all 
ljud/videoproduktion och tillhandahåller kreativa förslag gällande uppmärksammade evenemang och 
program som till exempel hundraårsjubileet och Lions dag med FN, m.m. 
 
 
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.  Ansvarar för den grafiska avdelningen. 
 
Kommunikation 
E-post: communications@lionsclubs.org 
Leder all intern och extern kommunikation, annonsering, varumärkeshantering och organisationens 
budskap.  Detta omfattar all onlinekommunikation och tidningen LION.  
 
 
 
ARBETSGRUPP FÖR EKONOMI- OCH AFFÄRSVERKSAMHET   
Finance  
E-post: finance@lionsclubs.org  
 
Hanterar organisationens resurser, både personer och pengar. Ansvarar för organisationens finansiella 
policy och verksamhet, till exempel bankonton, överföring av medel, bokföringsfunktioner och 
investeringar. Utför olika finansiella tjänster för 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 medlemmar (website: www.lionsclubs.org).  
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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.  
 
 
Andra grupper vid det internationella huvudkontoret 
 
Convention  
E-post: convention@lionsclubs.org  
 
Utvecklar, hanterar och samordnar all logistik och alla större aktiviteter i samband med internationella 
kongressen, DG Elect-seminarier och den internationella styrelsens möten.  
 
Legal  
E-post: legal@lionsclubs.org  
 
Ansvarar för upprätthållandet av organisationens globala varumärkesregistreringar, det globala 
försäkringsprogrammet, riskhantering och domstolsärenden. Tillhandahåller vägledning och råd till 
Lions medlemmar om organisationens stadgar och arbetsordning samt styrelsens policy, till exempel 
distriktsval, kandidatur till posten som internationell direktor, lösning på tvister och klagomål rörande 
stadgarna. 
 
 
 
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. Stiftelsen ansvarar även för 
katastrofanslag, SightFirst-programmet, Lions Quest-programmet och andra humanitära 
anslagsprogram samt hanterar donationer och utmärkelser. 
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Rapportformulär för multipeldistriktsordförande 
 

Verksamhetsår     Multipeldistrikt   
 
Multipeldistriktsordförande som anges har godkänts av den internationella styrelsen. Titlarna får inte ändras. 
Formuläret kan fyllas i och skickas in: 1) Via post eller fax 630 706 9273. 2) Elektroniskt via MyLCI på 
organisationens webbplats, 3) Via e-post till: eurafrican@lionsclubs.org. För att fylla i formuläret som en 
PDF klicka här . 
 
Om ordföranden föredrar att information skickas till en annan adress än hans/hennes hemadress, ange 
adress på raden för faktureringsadress. Formuläret skall vara ifyllt och LCI tillhanda senast den 31 juli. 
 
Dessa distriktsordförande innehar sin respektive post i ett år, men omval är tillåtet. Det finns några ordförande 
som utnämns på tre år.  Separata formulär tillhandahålls när tillämpligt för ordförande för Leoklubbar (3 år) 
Lions Quest (3 år) och ungdomsläger- och ungdomsutbytesdeltagare samt för GMT- och GLT- koordinatorer (3 
år). 
 
CONVENTION 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                

 
DIABETESINFORMATION OCH HJÄLPINSATSER  
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

 
 

MC-10 Rev. 4/14 

 
 

 



17 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                

 
HÖRSELINFORMATION OCH HJÄLPINSATSER 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                
 
INFORMATION TECHNOLOGY 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 
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Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                

 
INTERNATIONELLA RELATIONER 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                
 
LIONS ALERT-PROGRAM 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 
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Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                
 

LIONS SERVICE FÖR BARN 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                

 
PROTOKOLL 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                
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PR OCH LIONS INFORMATION 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                
 
SYNINFORMATION OCH HJÄLPINSATSER 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                
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UNGDOM (LIONS TILLFÄLLEN FÖR UNGDOM) 
 
                
Hemklubbs namn    Hemklubbs nummer    Medlemsnummer 

                
Förnamn     Mellaninitial     Efternamn 

Bostadsadress               
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress              
 
                
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon arbetet        Mobiltelefon         

Telefonnummer hem              

Fax                

E-post                
 
 

Guvernörsrådsordförandens namnteckning      Datum:    
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FORMULÄR FÖR INRAPPORTERING AV MULTIPELDISTRIKTSTJÄNSTEMÄN  

OCH GUVERNÖRSRÅDSORDFÖRANDENS BIOGRAFISKA INFORMATION 

Lionår 20______ - 20_______    Multipeldistrikt _____________________   
Skall skickas in till LCI omedelbart efter årliga riksmötet eller möte för att utse guvernörsrådsordförande. 

 
VÄNLIGEN SKRIV TYDLIGT 

 

Guvernörsrådsordförande 

Namn:                    
               Förnamn       Mellaninitial  Efternamn 
        

Medlemsnummer:       E-post:         

Klubbnummer:       Klubbnamn:         

Bostadsadress:              

              
Ort                                            Stat/Land                                       Postnummer 

Faktureringsadress:             

              
Ort                                            Stat/Land                                       Postnummer 

Telefon: (Arbete)     (Bostad)        

Mobil         Fax:       

 
Guvernörsrådsordförandens namnbricka 
 

 
Förnamn 

 

Efternamn 

 

Om du önskar att guvernörsrådsordförandens eller 

partnerns namnbricka utformas på annat sätt än ovan, 

eller om du vill beställa fler, kontakta Club Supplies på 

clubsupplies@lionsclubs.org för att köpa dem. 

 

Vi förbehåller oss rätten att förkorta på grund av 

begränsat utrymme. 

 

Partnerns namnbricka 
 

 
Förnamn 

 

Efternamn 

 
Partnerns titel på namnbrickan – Välj endast EN: 

 Make/maka till  Partner till 
 Medarbetare till  Partner i tjänsten till  

 Make till  Son till 

 Hustru till  Dotter till 

 
 

 

Namn i internationell matrikel   
Vill du att din partners namn  

anges i den internationella matrikeln? 

  Yes 

  Nej 

 

Skicka till: 

Lions Clubs International 

Eurafrican Department Department 
300 West 22nd Street 

Oak Brook, IL  60523-8842, USA 

E-post:  eurafrican@lionsclubs.org   

Fax:  630 706 9273 
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Vice guvernörsrådsordförande 
Namn:                    
               Förnamn      Mellaninitial  Efternamn  
        

Medlemsnummer:       E-post:         

Klubbnummer:       Klubbnamn:         

Bostadsadress:              

              
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress:             

              
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon: (Arbete)     (Bostad)        

Mobil         Fax:         

 

Multipeldistriktets sekreterare 

Namn:                    
               Förnamn      Mellaninitial  Efternamn 
        

Medlemsnummer:       E-post:         

Klubbnummer:       Klubbnamn:         

Bostadsadress:              

              
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Faktureringsadress:             

              
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon: (Arbete)     (Bostad)        

Mobil         Fax:         

 

Multipeldistriktets kassör 

Namn:  ______________________________________________________________________________ 
               Förnamn         Efternamn    
        

Medlemsnummer:  ____________________   E-post:  __________________________________________ 

Klubbnummer:  ____________________ Klubbnamn: __________________________________________ 

Bostadsadress: ________________________________________________________________________ 

              
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 
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Faktureringsadress: ________________________________________________________________________ 

              
Ort                                            Stat/Land                                      Postnummer 

Telefon: (Arbete)______________________________(Bostad)____________________________________   

Mobil: __________________________________Fax: _______________________________________  

 

Skicka till: 

Lions Clubs International 

Eurafrican Department Department 

300 West 22nd Street 

Oak Brook, IL  60523-8842, USA 

E-post:  eurafrican@lionsclubs.org   
Fax:  630 706 9273 

 

Namnteckning:  __________________________________________  Datum: ____________________ 
                                            Guvernörsrådsordförande  

 
 

 

 
DA-901 
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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.    
 
Enligt Artikel VIII, Distriktsorganisation, i de internationella stadgarna och arbetsordningen: Guvernörsrådet 
definieras enligt följande:   
 
GUVERNÖRSRÅD 
 
Distriktens guvernörer skall, förutom enligt det som anges häri, i varje multipeldistrikt utgöra ett guvernörsråd. 
Guvernörsrådet skall också inkludera 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 guvernörsrådsordförande, skall ha en (1) röst för varje fråga som kräver åtgärd av guvernörsrådet. Ett 
guvernörsråd kan också 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. Guvernörsrådsordföranden, vald eller utnämnd enligt varje multipeldistrikts stadgar och 
arbetsordning, skall vara nuvarande eller tidigare distriktsguvernör när han/hon påbörjar sin ämbetsperiod. 
Guvernörsrådsordföranden 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.  

 
(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: 
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Guvernörsrådet skall:  
 

(a) Skriva alla kontrakt och godkänna utbetalningar som gäller administrativa kostnader för multipeldistriktets 
riksmöte.  

 
(b) Fastställa var multipeldistriktets insamlade 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  
 
Multipeldistriktets 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.   
 
MULTIPELDISTRIKTETS GUVERNÖRSRÅDSORDFÖRANDE 
 
Guvernörsrådsordföranden måste vara nuvarande eller tidigare distriktsguvernör när han/hon intar sin post och det 
rekommenderas att rådet väljer en individ som nyligen innehaft posten som distriktsguvernör.  
 
Förutsatt att multipeldistriktets stadgar och arbetsordning inte tillhandahåller en annan procedur, bör 
guvernörsrådsordföranden väljas under ett möte med de inkommande distriktsguvernörer i multipeldistriktet som kommer 
att vara distriktsguvernörer under den utsedda guvernörsrådsordförandens ämbetsår. Mötet bör genomföras efter 
multipeldistriktets riksmöte, dock ej senare än trettio (30) efter avslutningen av den internationella kongressen.  
 
Följande text återfinns i Artikel III i Normalstadgar för multipeldistrikt:  
 
Multipeldistriktets guvernörsrådsordförande Multipeldistriktets guvernörsrådsordförande  
ska vara administrativ samordnare av multipeldistriktet. All verksamhet är underställd guvernörsrådets 
överinseende och vägledning.  
I samarbete med guvernörsrådet, skall guvernörsrådsordförande: 
 
(a) Främja organisationens syften. 
 
(b) Hjälpa till att kommunicera information om internationella och multipeldistriktets policyer, 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. 
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(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 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 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.  
 
Entledigande av en guvernörsrådsordförande  
Enligt ändringar av de internationella stadgarna, som godkändes av delegaterna på 2014 års internationella kongress, har 
guvernörsrådet befogenhet att entlediga en guvernörsrådsordförande. Detta står i Artikel VIII, Distriktsorganisation, i de 
internationella stadgarna och arbetsordningen, Moment 6 enligt nedan.   
 
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) majoritet 
av hela guvernörsrådet. 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
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 
multipeldistriktets nuvarande stadgar och arbetsordning gäller Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt.   
                   DA-YCOG.SW
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Vi tjäna 
 
 

The International Association of Lions Clubs 
 

300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 

Telefon: 630 571 5466 
Fax: 630 571 1693 

E-post: eurafrican@lionsclubs.org   
www.lionsclubs.org 
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