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Leoklubbprogrammet 
Beställningsformulär för publikationer 

 
Många av följande publikationer kan laddas hem utan kostnad från LCI:s webbplats www.lionsclubs.org.  
Du besöker enkelt resursavsnittet på vår webbplats genom att klicka på följande: Medlemscenter > Resurser > 
Publikationer > Leo/Ungdom. 
 
Markera önskat språk:  Kinesiska Engelska Finska  Franska Tyska  
 

Italienska Japanska Koreanska Portugisiska Spanska Svenska 
 

 

Beskrivning Pris     Antal 

Organisationspaket för Alpha leoklubbar (KIT-830 A) – För lionklubbar som är 

intresserade av att bilda Alpha leoklubbar (12-18 år).  
GRATIS  

Organisationspaket för Omega leoklubbar (KIT-830 O) – För lionklubbar som är 

intresserade av att bilda Omega leoklubbar (18-30 år).  
GRATIS  

Rekryteringsaffisch för Alpha leomedlemmar (LEO-10 A) - Paket med fyra 
affischer. 

USD 1,60  

Rekryteringsaffisch för Omega leomedlemmar (LEO-10 O) - Paket med fyra 
affischer. 

USD 1,60  

Broschyr om leoklubbar (LEO-46) - Allmän information om leoklubbar för 
lionklubbar. Paket med 25 exemplar. FÖRSTA PAKETET ÄR GRATIS. 

USD 1,50  

Alpha Leo rekryteringsbroschyr (LEO-57 A) - Rekryteringsbroschyr för potentiella 
nya Alphamedlemmar (12-18 år). Paket med 25 exemplar.  

USD 1,50  

Omega Leo rekryteringsbroschyr (LEO-57 O) - Rekryteringsbroschyr för 
potentiella nya Omegamedlemmar (18-30 år). Paket med 25 exemplar.  

USD 1,50  

Leoklubbprogrammets handbok för Alphamedlemmar (LEO-65 A) - Vägledning för 
leoklubbrådgivare, leoklubbtjänstemän och fadderklubbar om hur man driver en 
Alpha leoklubb. 

USD 2,00  

Leoklubbprogrammets handbok för Omegamedlemmar (LEO-65 O) - Vägledning 
för leoklubbrådgivare, leoklubbtjänstemän och fadderklubbar om hur man driver 
en Omega leoklubb. 

USD 2,00  

Leo fokuserar på barn: Leoklubbprogrammets internationella hjälpprojekt(Leo-
304) - Paket med 25 exemplar.  

USD 1,50  

Totalsumma för leopublikationer   
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Orderinformation: 
 
Skicka publikationerna till:       Lionmedlems medlemsnummer:     
 
Gatuadress (inte postbox):        Postnummer:       
   
Ort:           Land:         
 
E-post:        Telefonnummer:       
 
Beställningsdatum: ___________ Önskat leveransdatum: ______________ OBS!  Leveranstiden är 4-6 veckor. 

 
Betalning: Vänligen ange en betalningsmetod: 
 

Debitera lionklubbens konto 

Klubbens namn        

Klubbens nummer       

 

Debitera distriktets konto 

Distriktets namn       

Distriktets nummer        

  

Debitera multipeldistriktets konto  

Multipeldistriktets namn      

Multipeldistriktets nummer      

 
 
OBS!  Det konto som har angivits ovan kommer att debiteras den totala kostnaden för publikationer och porto. 
Kreditkort och checkar godkänns ej. Beställningar av leopublikationer som har gjorts via Leo Club Program 
Department kan endast debiteras fadderklubbens, distriktets eller multipeldistriktets konto.  

 
Godkännande: 
 
Endast följande tjänstemän har behörighet att godkänna beställningar som debiteras klubbens, distriktets och 
multipeldistriktets konto: 
 

1. Lionklubbens president, sekreterare eller kassör kan godkänna debitering av klubbkontot. 
2. Distriktsguvernör, distriktssekreterare eller distriktskassör kan godkänna debitering av distriktskontot. 
3. Guvernörsrådsordförande, multipeldistriktssekreterare eller multipeldistriktskassör kan godkänna 

debitering av multipeldistriktskontot. 
 
Behörig namnteckning:              
 
Namn textat:           Titel:        
 

 
 

Skicka formuläret till: 
 
Leo Club Program Department 
Lions Clubs International  
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842, USA 
Telefon: 630-571-5466  
Fax: 630-571-1692 
E-post: leo@lionsclubs.org  

För leoklubbprogrammet Department 

använda: 

Order number: ___________________ 

Ship to address number: ___________ 

Order processed date: _____________ 
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