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INRAPPORTERING AV LEOKLUBBENS TJÄNSTEMÄN 

För verksamhetsåret som inleds den 1 juli _______

För att påskynda inrapporteringen kan du utse nya leotjänstemän via MyLCI. För att få hjälp läser du de stegvisa 

instruktionerna. Om du inte har möjlighet att inrapportera via MyLCI ska du skicka detta formulär till Lions Clubs

International så snart som möjligt. Vänligen skriv tydligt. Registreringskraven för inloggningsuppgifter till MyLCI för

tjänstemän baseras på informationen som anges i detta formulär. 

Leoklubbens namn Leoklubbens nummer 

Fadderklubbens namn Fadderklubbens klubbnummer_______________ 

1.) Varje leoklubb måste ange om den är en  Alphaklubb (12-18 år) eller en Omegaklubb  (18-30 år). Alpha-

leomedlemmar och Omega-leomedlemmar inte bör vara medlemmar i samma leoklubb. 

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

2.) Varje leoklubb måste även ange om den är en skolbaserad eller samhällsbaserad klubb. Både Alpha- och 
Omegaklubbar kan vara baserade i en skola eller i samhället.

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

AVSNITT I: INFORMATION OM LEORÅDGIVAREN 
Vänligen notera: Leorådgivaren ska vara medlem i lionklubben som står fadder. Ytterligare rådgivare får inte behörighet till MyLCI eller information from 

LCI. 

Lionmedlemmens namn________________________________________ Lionmedlemmens efternamn____________________________________________ 

Lionmedlemmens medlemsnummer ___________________________ Gatuadress ____________________________________________________________ 

Ort _______________________________Delstat _______________________ Postnummer ___________________ Land _____________________________ 

Telefon____________________________________________*E-post________________________________________________________________________  

*En personlig e-postadress krävs för att använda MyLCI, ta del av medlemsresurser och erhålla information från LCI. 

MOMENT II: INFORMATION OM LEOKLUBBENS PRESIDENT 

Förnamn____________________________________________________ Efternamn___________________________________________________________ 

Leo-medlemsnummer________________________________________________ Kön______________________ Födelseår___________________________ 

Gatuadress_______________________________________________________________________________________________________________________  

Ort_________________________________ Delstat ___________________ Postnummer___________________ Land ________________________________ 

Telefonnummer ____________________________________________ *E-postadress __________________________________________________________  

*En personlig e-postadress krävs för att använda MyLCI, ta del av medlemsresurser och erhålla information från LCI.  

https://mylci.lionsclubs.org/Login.aspx?l=SV
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/LeoStepByStepAssignNextYearOfficers.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/pdfs/LeoStepByStepAssignNextYearOfficers.pdf
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AVSNITT III. GODKÄNNANDE FRÅN FÖRÄLDER/MÅLSMAN ELLER MEDLEM 
Det är fadderklubbens ansvar att registerföra ett godkännande för alla minderåriga som går med i er leoklubb. Ansökan om 

medlemskap i en Alpha leoklubb (Leo50-A) bör granskas och fyllas i av förälder eller målsman för alla minderåriga 

leomedlemmar. Den ifyllda ansökan skall förvaras av fadderklubben. Ansökan om medlemskap i en Omega leoklubb (Leo50-

O) bör granskas och fyllas i av nya leomedlemmar över 18 år. Den ifyllda ansökan skall förvaras av fadderklubben.  
 

Genom att underteckna denna ansökan intygar jag att en ifylld ansökan om leomedlemskap (Leo50-A eller Leo50-O) har 

mottagits från alla leoklubbens tjänstemän och medlemmar, inklusive leoklubbens president som anges ovan. Det ifyllda 

formuläret Leo50 godkänner att leomedlemmens personliga information får sparas i LCI:s medlemsregister och användas 

för att underlätta kommunikationen mellan medlemmar. Jag är införstådd med att den personliga information som angivits 

endast skall 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.  
 

 

          ______________________________              _____________________________            

Namnteckning av lionklubbens president, Namn textat             Titel         
lionklubbens sekreterare eller leorådgivare      
                      
      ______________________________   _____________________________

       Medlemsnummer     Datum 

 

 

******************************************************************************************************************** 
Vänligen skicka in denna information på ett av följande sätt:  
E-post: memberservicecenter@lionsclubs.org  
Fax: 630-571-1692    
Lions Clubs International, Member Service Center | 300 W. 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA   
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