
ANSÖKAN OM OMEGA-MEDLEMSKAP I LEOKLUBB 
Eftersom Omega leoklubbsprogrammet är utformat för unga vuxna i åldrarna 18 - 30 ska det här 
formuläret fyllas i av nya leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år. Nya leomedlemmar 
som inte har fyllt 18 år ska fylla i ansökan om Alpha-medlemskap i leoklubb (Leo50-A). Eftersom 
den lionklubb som står fadder har ansvar för att registerföra godkännandet av nya leomedlemmar 
ska det här formuläret fyllas i och skickas in till leoklubbens sekreterare eller till leorådgivaren som 
är medlem fadderklubben. Ifyllda formulär ska arkiveras av fadderklubben, formulären ska alltså 
inte skickas till det internationella huvudkontoret. 
 

 
Avsnitt I: INFORMATION OM SÖKANDEN 

 
 

Förnamn  Mellannamn   
 

Efternamn    
 

Bostadsadress    
 

Postnummer   Ort     
 

Land    
 
Telefonnummer   E-post    
 
Kön   Födelseår    

Andra organisationer 
som jag är medlem i    
 
Jag är: Ny medlem Hur hörde du talas om leoklubben?    

 
 

Överförd medlem Tidigare medlem Medlemsnummer  
     (Om okänt, skicka e-post till leo@lionsclubs.org) 

 
Tidigare klubbens namn  Tidigare klubbens nummer   
  

 
 
AVSNITT II: SÖKANDENS NAMNTECKNING 

 
Jag har fullgjort mina skyldigheter i skolan och/eller i samhället och i enlighet med stadgar och arbetsordning i 
denna klubb ansöker jag härmed om medlemskap i __________________________________ leoklubb, som har 
____________________________________ lionklubb som fadder. Jag intygar härmed att ovanstående information 
är sanningsenlig och korrekt och att jag vill bli medlem i denna klubb. Jag anser att jag kan bidra till klubbens 
verksamhet och är värdig medlemmarnas vänskap. Jag är medveten om att inträdesavgiften blir ____________ och 
årsavgiften blir                      . Vidare förstår jag att i väntan på mitt medgivande kommer min personliga information 
att registreras i Lions Clubs Internationals medlemsdatabas och användas för att underlätta kommunikationen med 
och mellan LCI:s medlemmar. Avsnittet för godkännande finns på sidan 2 av detta formulär. 

 
 
 

SÖKANDENS NAMNTECKNING DATUM 
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AVSNITT III. BARA FÖR LEOKLUBBENS SEKRETERARE ELLER LEORÅDGIVAREN 
 

 En kopia av den ifyllda ansökan har lagts in i leoklubbens arkiv        
 
 Leomedlemmen har lagts till i klubbens medlemslista via MyLCI 
 

GODKÄND AV   DATUM     
       Leoklubbens sekreterares eller leorådgivarens namnteckning  

 
 
 
AVSNITT IV: GRANSKA OCH GODKÄNN 

 
Jag förstår att jag som medlem i den här leoklubben måste delta i klubbens möten och serviceprojekt och kan även bli 
ombedd att delta i klubbens sociala evenemang. Vidare är jag införstådd med att jag som medlem i denna leoklubb kan 
komma att filmas eller fotograferas vid olika klubbmöten, projekt och evenemang. Jag är även införstådd med att min 
personliga information kommer att tillhandahållas fadderklubben och Lions Clubs Internationals (LCI) huvudkontor för att 
underlätta kommunikationen med och mellan våra medlemmar. Denna information skall endast användas för att främja 
organisationens syften inklusive "att förena klubbarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse" 
samt att utföra nödvändig verksamhet enligt LCI:s sekretesspolicy. Om du vill granska LCI:s sekretesspolicy, kan du besöka  
www.lionsclubs.org och ange sökordet "Sekretesspolicy" i sökfältet i det övre högra hörnet på webbplatsen. 

 
Vänligen markera de delar till vilka du ger ditt medgivande: 

 
Jag ger tillstånd att bli filmad och/eller fotograferad under leo-/lionevenemang och möten, och att dessa videor 
och/eller bilder får läggas ut på Lions Clubs Internationals offentliga webbplats på www.lionsclubs.org, Lions Clubs 
Internationals intranät för medlemmar (MyLCI), andra LCI:s medlemsdatabaser, och andra leo-/lionklubbars 
webbplatser på klubb-, distrikts- och multipeldistriktsnivåer. 
 
Jag tillåter också att min personliga information får läggas in i Lions Clubs Internationals medlemsdatabaser och 
användas för kommunikationen med och mellan LCI:s medlemmar. 

 
När du undertecknar detta formulär medger du att du har läst informationen som tillhandahålls i formuläret Leo50-O, att 
du samtycker till att delta i leoklubben och att du samtycker till de delar du har markerat ovan. Det undertecknade 
formuläret skall skickas till leoklubbens sekreterare eller leorådgivaren. Behåll en kopia för egen del. 
 

 
 
                                                          SÖKANDENS NAMNTECKNING DATUM 

 
 
 
 
 
 
 
VIKTIG INFORMATION TILL FADDERKLUBBEN ANGÅENDE MINDERÅRIGA LEOMEDLEMMAR: 
Det är fadderklubbens ansvar att registerföra alla leomedlemmar, innefattande medgivande från föräldrar/målsman för 
minderåriga ungdomar. Ansökningsformuläret om Alpha-medlemskap i leoklubb (Leo50-A) ska gås igenom och fyllas i av 
förälder eller målsman till minderårig leomedlem. För att hitta formuläret Leo50-A, besök Lions Clubs Internationals 
webbplats på www.lionsclubs.org och skriv “Leo50-A” i sökrutan i det övre högra hörnet på webbsidan. Vänligen notera, när 
du använder MyLCI måste du bekräfta att din lionklubb har mottagit förälderns/målsmans medgivande innan du kan registrera 
information om minderåriga leomedlemmar. 
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