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Vanliga frågor om leoklubbprogrammet 
 
  

 
Hur bildar man en leoklubb? 
Information om hur man bildar en ny leoklubb finns i 
leoklubbpaketet, vilket utan kostnad kan beställas från 
Youth Programs Department vid det internationella 
huvudkontoret eller laddas hem från LCI:s webbplats i 
Leo-zonen. 
 
Vad kostar det att vara fadder för en leoklubb? 
Den lionklubb som är fadder betalar en engångsavgift 
om USD 100 för att bilda leoklubben. Denna avgift avser: 
 

• Ett organisationscertifikat 
• Leo- rockslagsnålar till alla chartermedlemmar 
• Ett paket för leoklubbens tjänstemän 
• Ett paket för leoklubbens fadder 

 
Fadderklubbar är välkomna att köpa medlemspaket till 
nya medlemmar via Lions butik på webbplatsen. 
Dessutom kan leoprogrammets medlemskort, certifikat 
och handboken för nya medlemmar laddas ned via 
MyLCI.  
 
För att täcka de administrativa kostnaderna för 
leoklubbprogrammet betalar varje fadderklubb en 
leoklubbavgift om USD 100 per år.  Denna avgift 
debiteras fadderklubbens konto i juli varje år. Den årliga 
avgiften behöver inte betalas under det verksamhetsår 
som leoklubben certifieras.  
 
Hur blir leoklubben officiellt certifierad? 
När de tilltänkta leomedlemmarna har beslutat att bilda 
en ny klubb, vilken bör ha minst 20 medlemmar, ska de 
välja klubbtjänstemän. Presidenten i fadderklubben ska 
därefter skicka in en komplett Organisationsrapport 
(LEO-51) till Youth Programs Department. Den nya 
klubbens certifieringsdatum är detsamma som det 
datum denna rapport granskas och godkänns av det 
internationella huvudkontoret. Certifieringsprocessen 
kan ta upp till 4-6 veckor, beroende på tid på året. 
 
Finns det åldersbegränsningar för 
leomedlemmar? 
Ja. Leoklubbsmedlemmar måste vara mellan 12 och 30 
år.  Inom denna åldersgrupp är Alphaklubbar är för unga 
människor i åldern 12-18 år.  Dessa klubbar fokuserar 
på individuell och social utveckling bland tonåringar. 
Omegaklubbar är utformade för unga vuxna 18-30 år. 
Dessa klubbar fokuserar på personlig och yrkesmässig 
utveckling av unga vuxna. 
 
Måste leomedlemmar vara barn till 
lionmedlemmar? 

 
Nej, medlemskap i en leoklubb kan erbjudas varje ung 
person som har god karaktär. Om en ung person är 
kvalificerad till att bli medlem bestäms av 
fadderklubbens leoklubbkommitté. 
 
Vilken är relationen mellan fadderklubben och 
leoklubben? 
Den lionklubb som är fadder är ansvarig för att ge 
vägledning och råd till leoklubben. Genom ett nära 
samarbete med leomedlemmarna säkerställer 
lionmedlemmarna att den leoklubb de är fadder för 
följer Lions Clubs Internationals policy.  
Lionmedlemmarna samarbetar med leomedlemmarna 
på ett öppet och konstruktivt sätt. 
 
Vad är en leorådgivare? 
Fadderklubben ska i samråd med leoklubben utse en 
lionmedlem till leorådgivare. Denna lionmedlem ska 
vara en person som uppskattar att samarbeta med 
ungdomar. Det ledarskap leorådgivaren tillhandahåller 
kommer att påverka framgångarna i leoklubben. 
Leorådgivaren och två andra utsedda lionmedlemmar 
bildar leoklubbens rådgivande kommitté.  
 
I skolbaserade klubbar krävs det ofta att en lärare är 
leorådgivare. Om denna lärare inte är en lionmedlem 
från fadderklubben bör en lionmedlem utses till 
medrådgivare, för att kunna upprätthålla en nära och 
löpande kontakt med lionklubben. 
 
Kan mer än en lionklubb vara fadder för en 
leoklubb? 
Ja. Med skriftligt godkännande från distriktsguvernören 
kan två eller fler klubbar tillsammans vara fadder för en 
leoklubb. Lionklubbarna skall ha lika många 
medlemmar i leoklubbens rådgivande kommitté. En av 
de lionklubbar som är fadder ska utses till att vara 
kontaktklubb med det internationella huvudkontoret 
avseende leoklubbens avgifter och administration. Det 
finns ingen begränsning för hur många leoklubbar en 
lionklubb kan vara fadder för. 
 
Kan klubbfilialer eller lionessklubbar vara 
fadder för leoklubbar? 
Nej, endast lionklubbar kan vara fadder för leoklubbar. 
Medlemmar i klubbfilialer och lionessklubbar kan vara 
medrådgivare för leoklubbar. 
 
Kan lionklubben använda aktivitetsmedel för 
att betala leoklubbens avgifter? 
Ja. Leoklubbar är en officiell aktivitet för lionklubbar.  
Därför kan leoklubbens avgifter betalas från 
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lionklubbens aktivitetskonto och/eller administrativa 
konto. Detsamma gäller vid betalning av leoklubbens 
administrativa utgifter. 
 
Kan leoklubben betala sina egna avgifter? 
Ja, indirekt. Fadderklubben är ansvarig för leoklubbens 
alla avgifter och årsavgifter. Emellertid kan leoklubben 
välja att betala dessa avgifter till lionklubben. 
 
Kan leoklubbar beställa klubbrekvisita från det 
internationella huvudkontoret? 
Eftersom leoklubbar är en av lionklubbarnas sponsrade 
aktiviteter har leoklubbar inget konto vid LCI. Vid inköp 
av klubbrekvisita från det internationella huvudkontoret 
kan leoklubben bifoga en check i USD tillsammans med 
sin beställning eller så kan leoklubbens beställning 
faktureras fadderklubbens konto vid LCI, under 
förutsättning att detta har godkänts i förväg av en 
tjänsteman i fadderklubben. 
 
Ska leoklubbar skicka in månatliga 
medlemsrapporter? 
Ja. Sekreteraren i varje leoklubb bör varje månad skicka 
in en medlemsrapport till det internationella 
huvudkontoret genom att använda 
rapporteringssystemet MyLCI på LCI:s webbplats. 
Inkommande tjänstemän i leoklubbar bör inrapporteras 
senast den 15 maj. Ett paket för leoklubbtjänstemän 
skickas till leorådgivaren i mars/april varje år.  
Ändringar av namn och/eller adress för leorådgivare och 
klubbtjänstemän bör omedelbart inrapporteras till Youth 
Programs Department eller via MyLCI. 
 
Vilka utmärkelser finns för leomedlemmar? 
Det finns utmärkelser avseende ledarskap, medlemskap 
och medlemstillväxt både för leomedlemmar och 
leoklubbar. En komplett lista över leoutmärkelser finns i 
Leo-zonen på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org. 
Dessutom kan ytterligare utmärkelser inköpas från 
LCI:s klubbrekvisitaavdelning.  
 
Vad är ett leodistrikt? 
Om det finns sex eller fler officiellt certifierade 
leoklubbar i ett liondistrikt kan distriktsguvernören 
godkänna att ett leodistrikt bildas. De geografiska 
gränserna för leodistriktet måste överensstämma med 
dem för det liondistrikt som är fadder. Alla leodistrikt 
måste följa reglerna i Stadgar och arbetsordning för 
leodistrikt, vilken är godkänd av den internationella 
styrelsen. 
 
Om det finns tio eller fler leoklubbar i ett 
multipeldistrikt kan ett leomultipeldistrikt bildas. 
Antalet leomedlemmar i multipeldistriktet måste 
överstiga 100. Guvernörsrådet måste godkänna 
bildandet av ett leomultipeldistrikt Alla 
leomultipeldistrikt måste följa reglerna i Stadgar och 

arbetsordning för leomultipeldistrikt, vilken är godkänd 
av den internationella styrelsen. 
 
Kan leomedlemmar sitta med i Lions 
distriktsråd? 
I de fall en leomedlem också är lionmedlem kan 
han/hon utses till medlem i Lions distriktsråd. 
 
Har liondistriktet bestämmanderätt över 
leodistriktet? 
Ja. Liondistriktet måste godkänna följande: Datum och 
plats för den årliga leodistriktskonferensen, aktiviteter 
vid leodistriktskonferensen, avgift för leomedlemmar till 
leodistriktet samt leodistriktets konton. Dessutom kan 
liondistrikt upplösa leodistrikt efter det att skriftlig 
underrättelse om att fadderskapet upphör har skickats 
in till LCI. 
 
Kan en leoklubb placeras i status quo? 
Nej, status quo gäller inte för leoklubbar. Om en 
leoklubb blir inaktiv kan fadderklubben välja att fortsätta 
med sitt fadderskap under förhoppningen att klubben 
kommer att reorganiseras. Leoklubben upprätthåller sin 
aktiva status till dess att det internationella 
huvudkontoret har erhållit Formulär för nedläggning av 
leoklubb (LEO-86) från fadderklubben, eller tills dess att 
fadderklubben varit nedlagd i mer än 180 dagar.  
 
Vad händer med leoklubben när fadderklubben 
försätts i status quo eller läggs ner? 
Leoklubben påverkas inte omedelbart när 
fadderklubben försätts i status quo. Om fadderklubben 
därefter läggs ner har leoklubben 180 dagar på sig att 
finna en ny lionklubb att vara fadder, annars kommer 
även leoklubben att läggas ner. 
 
Är leoklubbmedlemmarna och dess frivilliga 
täckta av organisationens omfattande 
ansvarsförsäkring? 
Ja. Försäkringspolicyn anger att leomedlemmar som 
försäkrade.  Policyn täcker skador som ådragits tredje 
man och även skador på egendom ägd av tredje man till 
ett belopp om högst USD 1 miljon per skadetillfälle om 
leoklubben är ansvarig enligt lag. Ytterligare information 
finns i broschyren om Lions ansvarsförsäkring (LA3). 
 
Kan leoemblemet finnas på artiklar som säljs 
till allmänheten eller till lionmedlemmar? 
På samma sätt som för Lions klubbar, distrikt och 
multipeldistrikt kan leoklubbar, leodistrikt och 
leomultipeldistrikt ansöka om att få använda Lions och 
Leos varumärken. Ytterligare information finns i 
broschyren om Lions Clubs Internationals 
varumärkespolicy. 

http://www.lionsclubs.org/

