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Som leomedlem deltog du i serviceprojekt som inte 
bara förbättrade samhället utan även gav dig värdefull 
ledarerfarenhet. 
 
Nu har du möjlighet att bredda dina kunskaper samt 
som lionmedlem växa både personligen och i yrkes-
livet.
 
Fördelar med att bli medlem i Lions:
• Gör skillnad i det lokala samhället
• Få ledarkunskaper och praktisk erfarenhet
• Delta i internationella program
• Bilda nätverk med andra människor i samhället
• Möt människor med liknande intressen
• Ha privilegier och rättigheter som medlem i Lions

FORTSÄTT ATT GÖRA

skillnad
SOM MEDLEM I 

LIONS

LEDER FÖR LIVET



Det finns många sätt att bli medlem i Lions och fortsätta att 
ha roligt samtidigt som du hjälper ditt samhälle. Gör dina 
idéer till verklighet genom att bilda en lionklubb och delta i 
Lions lokala insatser.

Gå med i en befintlig klubb
Sätt igång idag genom att bli medlem i en lokal lionklubb! Fortsätt 
att tillgodose behoven i ditt samhälle och runt om i världen som 
lionmedlem. 
 
Bilda en ny lionklubb
Bilda en ny lionklubb eller en lionklubb vid en högskola eller ett uni-
versitet  och dra nytta av möjligheten att välja era egna serviceprojekt.  
Studentmedlemmar från myndig ålder till och med 30 år får 
samma rabatt som tidigare leomedlemmar.
 
Bilda en leo-lionklubb
Bilda en leo- lionklubb med minst 
10 tidigare leomedlemmar och er-
bjud andra unga vuxna från myndig 
ålder till och med 30 år att ta del av 
Leo till Lion-programmets rabatt.
 
Bilda en klubbfilial
Om du har mindre än 20 medlemmar, men 
vill komma igång så fort som möjligt, kan 
du  fråga din fadderklubb eller en annan lion-
klubb i området om du kan bilda en klubbfilial. 
Ombilda din klubbfilial till en lionklubb eller leo-lionklubb så 
snart du når 20 medlemmar.

Möjligheter för leomedlemmar 
Programmet Leo till Lion erbjuder särskilda 
förmåner till tidigare leomedlemmar som går 
med i en lionklubb. 
 
Programmets rabatt
Alla tidigare leomedlemmar är befriade från charter-/
inträdesavgiften. Leo Lions (tidigare leomedlemmar 
från myndig ålder till och med 30 år) betalar endast 
halv internationell medlemsavgift.
 
År som leomedlem
Dina år som leomedlem kommer att tillgodoräknas 
dina år som lionmedlem.
 
Ta vara på möjligheten genom att fylla i formuläret 
Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare 

medlemsår (LL2) 

BLI MEDLEM I

Lions

Gör skillnad i det lokala 
samhället!


