
LEO-51.SW 12/15  Fyll i båda sidorna av detta formulär 

LEOKLUBBENS ORGANISATIONSRAPPORT 
Skicka in detta formulär för att bilda en ny leoklubb. Formulär som skickas in och inte uppfyller de kriterier 
som beskrivs nedan kan blir försenade och i vissa fall kanske det inte går att chartra leoklubben. Skriv 
tydligt och se till att all information har angivits samt att formuläret är undertecknat.  
Alla delar i formuläret måste fyllas i innan en leoklubb kan chartras. 

 
• Alla leoklubbar måste chartras av och ha en lionklubb inom samma distrikt som fadder. 
• Leoklubbprogrammet är för ungdomar i åldern 12 till 30 år. En leoklubb måste meddela om den är en Alphaklubb 

(12-18 år) eller en Omegaklubb (18-30 år) och får inte inkludera medlemmar från båda åldersgrupperna. 
• Ungdomar som är under 18 år måste fylla i medlemsansökan för Alpha-leomedlemmar (Leo-50A), vilken uppvisar 

att en förälder/målsman har godkänt medlemskapet i leoklubben. Unga vuxna som är över 18 år ska fylla i 
medlemsansökan för Omega-leomedlemmar (Leo-50O). De ifyllda formulären bör arkiveras av den lionklubb som 
står som fadder. 

• Den lionklubb som är fadder bör utse en medlem i lionklubben som leoklubbens rådgivare. Leoklubbar som är 
skolbaserade kommer i många fall att också behöva välja en lärarrådgivare. I dessa fall ska leorådgivaren från den 
lionklubb som är fadder ha ett nära samarbete med lärarrådgivaren när det gäller att leda leoklubben. 

• En engångsavgift på USD 100 (eller motsvarande) tas ut i samband med att en ny leoklubb chartras. Avgiften täcker 
kostnaderna för organisationscertifikatet, ett paket för leoklubbens tjänstemän, faddermaterialet och leo 
rockslagsnålar till alla chartermedlemmar. Vänligen skicka inte in en check, bankväxel eller banköverföring för att 
betala leoklubbens organisationsavgift. Du kan betala den på webbplatsen eller betala på det sätt som har fastställts 
i multipeldistriktet.  

 
Leoklubbens namn*               
 
*Detta kommer att bli leoklubbens officiella namn och kommer att finnas med på organisationscertifikatet. Observera att 
leoklubbens namn inte får innehålla specialtecken eller orden Alpha, Omega, Leo, Leos, Club, Lion, eller Lions. 
 

 
Välj endast en:  Denna klubb är en skolbaserad klubb ELLER          samhällsbaserad klubb 

 
 

 
Välj endast en:  Denna klubb är en  Alpha leoklubb (12-18 år) ELLER            Omega leoklubb (18-30 år) 

 

 
Fadderklubbens namn                
 
Lionklubbens nummer _______________________________ Lions distrikt        
 
Denna leoklubb har _________ chartermedlemmar. Ange deras namn nedan och bifoga ett separat blad vid behov. Minst 20 
chartermedlemmar rekommenderas. 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Hur hörde du talas om leoklubbprogrammet? 
 

o En annan Lion o Sociala medier o Ungdomsgrupp 

o E-post från LCI o Tidningen LION o Annat (vänligen specificera): _________________ 
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Fadderklubbens president 

Förnamn _____________________________________________________ Efternamn         

Medlemsnummer ___________________________ Gatuadress           

Postnummer ________________________________ Ort ____________________________________________ Land      

Telefon ____________________________________________ E-post           
 
 
 

Leorådgivare (måste vara medlem i fadderklubben och erhåller all information från LCI) 

Förnamn ____________________________________________________ Efternamn         

Medlemsnummer ___________________________ Gatuadress           

Postnummer ________________________________ Ort ________________________________ Land       

Telefon ____________________________________________*E-post           
 *En personlig e-postadress krävs för att kunna använda rapporteringssystemet MyLCI på webbplatsen. 

 

Andra leorådgivare eller lärarrådgivare 

Förnamn _____________________________________________  Efternamn         

*E-post ______________________________________________________ *Lärarrådgivaren kommer inte ha tillgång till MyLCI.  
 
 
 

Leoklubbens president  

Förnamn ___________________________________________________________________ Efternamn       

Gatuadress _________________________________________________________________ Postnummer        

Ort __________________________________________________________________________ Land ________________________________________  

*E-post             Födelseår ___________ _________ 

*En personlig e-postadress krävs för att kunna använda rapporteringssystemet MyLCI. 

  
Genom att underteckna nedan bekräftar vi att leoklubbens samtliga medlemmar är inom rätt åldersgrupp för Alphaklubbar 
respektive Omegaklubbar samt har gjort följande: 
 

1) Tagit del av och godkänt Normalstadgar och arbetsordning för leoklubbar.  
2) Fyllt i ansökan om leomedlemskap (Leo-50A eller Leo-50B). 

 
 

En klubb kan inte chartras utan de följande tre klubbtjänstemännens namnteckningar och godkännande. 
 
 
       
Lionklubbens president, namnteckning     Leorådgivaren, namnteckning        Leoklubbens president, namnteckning 
 
 
Vänligen skicka in denna information på ett av följande sätt:  
E-post: leo@lionsclubs.org 
Fax: 630-571-1692    
Lions Clubs International, Leo Club Program Department | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA   
 

mailto:leo@lionsclubs.org

	Leoklubbens namn: 
	Fadderklubbens namn: 
	Lionklubbens nummer: 
	Lions distrikt: 
	Denna leoklubb har: 
	chartermedlemmar rekommenderas 1: 
	chartermedlemmar rekommenderas 2: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4_2: 
	5_2: 
	6: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	4_3: 
	5_3: 
	6_2: 
	7: 
	Hur hörde du talas om leoklubbprogrammet: 
	Annat vänligen specificera: 
	Förnamn: 
	Efternamn: 
	Medlemsnummer: 
	Gatuadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Land: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Förnamn_2: 
	Efternamn_2: 
	Medlemsnummer_2: 
	Gatuadress_2: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Land_2: 
	Telefon_2: 
	Epost_2: 
	Epost_3: 
	Förnamn_3: 
	Gatuadress_3: 
	Postnummer_3: 
	Ort_3: 
	Epost_4: 
	Efternamn_3: 
	Efternamn_4: 
	Efternamn_356: 
	Efternamn_445: 
	Efternamn_498: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Check Box2: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off


