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ORGANISATIONEN HAR ett

juridiskt ansvar att skydda Lions

Clubs Internationals inregistrerade

varumärken. Med anledning av

detta har den internationella

styrelsen antagit Lions Clubs

International varumärkespolicy.

Denna policy definierar organisa-

tionens varumärken samt tillhan-

dahåller medlemmar, klubbar och

distrikt (enkel-, del-, och multipel-)

riktlinjer hur och när de kan använ-

da organisationens varumärken.

Följande är en översikt av varu-

märkespolicyn, vilken tillhandahål-

ler riktlinjer till medlemmarna vid

användande av organisationens

varumärken vid aktiviteter i klub-

bar och distrikt.

Följande är en sammanfattning av Lions Clubs Internationals varumär-
kespolicy. Hela policyn kan läsas på Lions Clubs Internationals
webbplats www.lionsclubs.org eller beställas genom att skicka e-post till
Legal Division på adress legal@lionsclubs.org.



ÖVERSIKT

Definition av varumärken…
Organisationens alla nuvarande och framtida namn,
emblem, logotyper, sigill, inregistrerade varumärken
och andra varumärkesintressen, till exempel Lions,
Lioness, Leo, Lions Clubs, Lions International eller
Lions Clubs International.

Allmänna riktlinjer att följa vid användande
av Lions varumärken…
För att upprätthålla en hög standard gällande kvalitet och
innehåll i samband med användande av organisationens
varumärken skall sagda varumärken inte användas i sam-
band med pornografi, nakenhet, alkohol och annat innehåll,
vilket kan vara anstötligt för medlemmar eller andra.

Skyldighet att följa och/eller rapportera
ej auktoriserat användande…
Alla lionmedlemmar har en skyldighet att följa varumär-
kespolicyn, vilken har antagits av den internationella
styrelsen samt att underrätta Legal Division om ej
auktoriserat användande eller missbruk av Lions
varumärken.

ORGANISATIONENS OFFICIELLA EMBLEM

Det officiella emblemet för organisationen och för varje
chartrad klubb skall vara utformat i enlighet med
emblemet nedan.Varje klubb skall endast använda
organisationens officiella emblem.

AUTOMATISK TILLSTÅND ATT ANVÄNDA
ORGANISATIONENS VARUMÄRKEN

Lions medlemmar, klubbar och distrikt har automatiskt
tillstånd att använda Lions varumärken för att främja och
marknadsföra organisationens syften och klubbverksamhet,
till exempel att främja klubbarnas och distriktens program,
projekt och service samt andra evenemang.

Användande av Lions varumärken på
webbplatser och visitkort…
Lions medlemmar har automatiskt tillstånd att använda
organisationens varumärken på klubbens eller distriktets
webbplats samt på visitkort. Dessutom har Lions
medlemmar numera automatiskt tillstånd att använda
organisationens varumärken på flera sätt, till exempel på
tryckt material, brevpapper, broschyrer, skyltar, tidningar,
annonser och flygblad. Inget ytterligare tillstånd krävs.

Användande av Lions varumärken i samband
med sponsrade program…
Lions medlemmar har automatiskt tillstånd att använda
organisationens varumärken i samband med ett antal
sponsrade program, till exempel leoklubbar, lionessklubbar,
officiella tävlingar, ungdomsläger och andra av organisatio-
nens officiella program.

Användande av Lions varumärken på kläder,
till exempel tröjor och kepsar etc…
Lions medlemmar har automatiskt tillstånd att använda,
köpa, sälja, tillverka eller distribuera kläder (exklusive
västar) som bär organisationens varumärken, under
förutsättning att det totala antalet av varje artikel inte
överstiger 30 under ett verksamhetsår. Lionklubbar som
har mer än 30 medlemmar har automatiskt tillstånd att
använda organisationens varumärken på klädesplagg,
exklusive västar, under förutsättning att antalet ej
överstiger antal medlemmar.

Definition av kläder…
Klädesplagg definieras som kläder, exklusive västar, till
exempel kepsar, skjortor och slipsar, vilka bärs för att
täcka, skydda eller pryda kroppen.

NÄR GODKÄNNANDE KRÄVS

Lions medlemmar, klubbar och distrikt kan ansöka om att
få använda Lions varumärken vid särskilda aktiviteter, till
exempel vid försäljning av lionartiklar, intäktsbringande
program dock ej medlemsavgifter, sponsring och bildande
av stiftelser.

Inköp, användande, försäljning och distribution
av klädesplagg över 30 stycken…
Lionklubbar med 30 eller färre medlemmar kan sälja
västar och andra klädesplagg över 30 stycken efter det
att de har ansökt om och beviljats licens samt betalat
licensavgift och/eller royalty, vilken fastställts av Club
Supplies and Distribution Division eller Legal Division.

Inköp, användande, försäljning och distribution
av andra artiklar än kläder…
Lions medlemmar måste ansöka om och beviljas licens
samt betala licensavgift och/eller royalty, vilken fastställts
av Club Supplies and Distribution Division eller Legal
Division avseende alla övriga typer av artiklar och västar
som bär Lions varumärken.

Samarbetsprojekt mellan klubbar eller distrikt…
Lions klubbar och distrikt har tillstånd att använda Lions
varumärken tillsammans med annan juridisk enhets namn
och/eller emblem, under förutsättning att respektive klubb
och/eller distrikt godkänner detta samt att klubbens
och/eller distriktets namn används på ett tydligt sätt. Om
ett samarbetsprojekt omfattar mer än ett distrikt måste
sponsorn godkännas av guvernörsrådet i respektive
multipeldistrikt. Om samarbetsprojektet omfattar mer
än ett multipeldistrikt måste sponsorn godkännas av
respektive multipeldistrikt och av Legal Division.

Lions stiftelser…
Alla klubbar som ämnar att bilda en lionstiftelse eller
annan välgörenhetsorganisation måste fylla i en ansökan
och sända in denna tillsammans med stödjande
dokumentation till Legal Division för godkännande.
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