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Vi tjänaVi har ett rikt arv och stor stolthet
The International Association of Lions Clubs var
från början en dröm som affärsmannen Melvin
Jones i Chicago hade. Han ansåg att de lokala
företagsklubbarna borde vidga sina horisonter från
att bara ägna sig åt den egna verksamheten till att
försöka förbättra både det lokala samhället och hela
världen. Vårt motto, “Vi tjäna”, fortlever än idag och
det representeras av fler frivilliga på fler platser än
någon annan serviceklubborganisation i hela världen.
Vi är vänner, grannar och ledare som är redo att hjälpa
samhället att växa och blomstra.

lionsclubs.org

För mer information om en klubb i ditt område kontaktar du:



Vår uppgift är att göra det möjligt för

de frivilliga att tillhandahålla service i

samhället, tillgodose humanitära behov

samt främja fred och internationell

förståelse genom Lions klubbar.



Att organisera, chartra och ha tillsyn
över serviceklubbar under namnet
Lions Clubs.

Att koordinera lionklubbarnas
aktiviteter och standardisera
administration.

Att skapa och fostra en anda
av samförstånd mellan
jordens folk.

Att befrämja god samhällsanda
hos alla medborgare.

Att genom aktiva insatser på olika
områden bidra till samhällets sociala
och moraliska välfärd

Att förena klubbarna med band av
vänskap, gott kamratskap och
ömsesidig förståelse.

Att utgöra ett forum där frågor av
allmänt intresse må fritt och allsidigt
dryftas, dock skall klubbarna i
politiskt och religiöst hänseende
vara neutrala.

Att uppmuntra duglighet och
ansvarskänsla i både affärs-
och yrkesliv.

med SYFTET

Lions lever



Betrakta din dagliga gärning som ett kall. Sköt den på ett sätt som skapar
tillit och förtroende.

Sträva efter att göra ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga dig skälig
ersättning för din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.

Köp icke din framgång på en annans bekostnad. Var lojal mot dina
medmänniskor och ärlig mot dig själv.

Handla alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i ditt
handlingssätt, uppträd då mot din nästa som du önskar att denne skulle
uppträda mot dig.

Gör vänskapen till ett mål, icke ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting
för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.

Fullgör dina medborgerliga plikter. Var lojal mot ditt land och ditt samhälle i
både ord och gärning.

Bistå dina medmänniskor i deras svårigheter.

Var försiktig med din kritik och frikostig med ditt beröm. Bygg upp istället
för att riva ned.

Ovanstående syften sammanfattar målen inom Lions organisation. Det är upp till varje
individuell klubb att implementera dessa syften. Lions etik ger riktlinjer för personliga
värderingar som varje medlem bör inneha.

och med ETIK


