
PUBLIKATIONER OCH 
UTMÄRKELSER FÖR MEDLEMSKAP

OCH NYA KLUBBAR

Resurser för att hjälpa din klubb att uppnå sina mål 
och få erkänsla för målen som nås.



MEDLEMSKAP
Varje klubb behöver medlemmar för att kunna
uppnå sina mål avseende hjälpinsatser. Nya
klubbmedlemmar kan ge en klubb goda idéer,
nya projekt och fler sätt att göra en insats i
samhället. Följande publikationer tillhandahåller
information om möjligheten att bli medlem i en
klubb och utbildar nya medlemmar om vad det
innebär att vara lionmedlem.

Rekryteringsverktyg
Informationshandbok för nya medlemmar (ME-13): Ett
informationsmöte ger nya medlemmar en grund att stå på
och hjälper dem att förstå hur klubben fungerar, vilken
deras roll kommer att vara och att se helhetsbilden av deras
distrikt, multipeldistrikt och LCI. Informationshandboken
för nya medlemmar ger omfattande information om Lions
historia och syfte och diskuterar betydelsen av att tillföra
nya medlemmar och ledare till din lionklubb. 

Meningsfulla intagningsceremonier för nya medlemmar
(ME-22): Intagningsceremonierna markerar en symbolisk
början på medlemskapet i Lions. Denna broschyr innehåller 
förslag på planering av evenemang och förslag på vad man
kan säga vid ceremonin.

Bara fråga! Handbok för rekrytering av nya medlemmar
(ME-300) Det är viktigt att se till att din lionklubb växer,
eftersom varje ny medlem kan göra en skillnad i ditt
samhälle. Handboken beskriver fem steg för att utveckla
medlemskapet och är avsedd för klubbar som vill rekrytera
nya medlemmar och utföra fler hjälpinsatser.

Rekryteringsmaterial
Lions gör en skillnad (ME-40): Denna rekryteringsbroschyr
ger information om vad Lions är och vad vi gör. Den
innehåller ett kort som kan fyllas i av intresserade,
potentiella, medlemmar. 

Familjemedlemskap, broschyr (MPFM-8): Denna broschyr
beskriver hur familjer kan bli involverade i lionklubbarna
och göra en skillnad i samhället tillsammans.  

Medlemsansökan (ME-6B): Medlemsansökan är liten och
tilltalande och kommer säkerligen att göra ett gott intryck
på potentiella medlemmar.

Jag är en Lion (ME-37): Denna innovativa publikation
fokuserar på kvinnor och den svarar på frågor, till exempel
vad klubbarna gör och hur mycket tid det tar. 

Folder i fickformat (ME-33): Denna folder är i fickformat
och används av många medlemmar tillsammans med
medlemsansökan eller i samband med Lions
informationsprogram. Den innehåller en mängd information,
bland annat om Lions mål, syfte, etik och historia.

Leo till Lion, flygblad(LL-1): Leo till Lion-programmet
uppmuntrar tidigare leomedlemmar att gå med i en
lionklubb eller bilda en ny lionklubb för unga vuxna. Detta
flygblad beskriver vad programmet har att erbjuda och ger
svar på de vanligaste frågorna. 

Lejonungeprogrammet, aktivitetsvägledning (MPFM-33): 
Denna vägledning innehåller förslag på hur man kan låta
medlemmarnas barn delta i klubbens insatser och den är
fylld med lämpliga aktiviteter och projekt. 

Lejonungeprogrammet, broschyr (MPFM-35): Broschyren
uppmuntrar klubbarna att införa lejonungeprogrammet och
den svarar på frågor om programmet.

Lioness Bridge-programmet, broschyr (MKLP-1): Denna
broschyr beskriver möjligheter till medlemskap och förmåner
för lionessmedlemmar som går med i lionklubbar eller
bildar lioness lionklubbar. Den inkluderar ett formulär för
Lionessomvandlingsprogrammet för att rapportera tidigare
år som lionessmedlem.



Vägledning i att rekrytera unga vuxna (EX-800): Denna
vägledning ger befintliga klubbar information om varför
unga vuxna vill göra frivilliginsatser och ger idéer om att
förnya klubbens verksamhet för att kunna attrahera 
unga vuxna.

Var en del av något som gör en skillnad broschyr (EX-801):
Denna broschyr fokuserar på unga vuxna och är till hjälp
vid inbjudan av unga vuxna medlemmar.

Champions lionklubbar, broschyr (EX-546): Denna
broschyr är till hjälp vid inbjudan av nya medlemmar till
eller i samband med bildande av en champions lionklubb,
för att stödja Special Olympics.

Det Lions kan erbjuda dig, broschyr (EX-803): Denna
broschyr beskriver vilka klubbalternativ som finns
tillgängliga för unga vuxna, så att de kan hitta en klubb 
som passar dem.

BEHÅLLA MEDLEMMAR
Att behålla befintliga medlemmar är viktigt för
alla klubbars framgång. Ju fler medlemmar
klubben behåller, desto mer hjälpinsatser 
kan klubben utföra. Hjälp till att behålla 
klubbens medlemmar genom att använda
resurserna nedan. 

Hur utvärderar du din klubb? (ME-15 och ME-15B): Att
upptäcka små problem och ta itu med dem innan de
växer till stora problem kommer att spara både tid och
resurser. Använd detta enkla verktyg för att ta reda på
vad medlemmarna tycker. Följ instruktionerna i den
Administrativa vägledningen för Hur utvärderar du 

din klubb? för att genomföra enkäten, gå
igenom resultaten och skapa 

en handlingsplan.

Lions mentorprogram(MTR-11:
Grundläggande mentorguide &
MTR-12: Avancerad mentorguide):
Lions mentorprogram hjälper alla
medlemmar över hela världen att
uppnå målet att göra bättre
hjälpinsatser i sitt samhälle. Det är
ett program för personlig
utveckling som hjälper dina
medlemmar att uppnå den
potential som deras unika
kunskaper möjliggör.
Mentorprogrammet förbereder
dem inför ledarspositioner inom

lions och även i deras privatliv. 

Vägledning i att tillgodose medlemmar-
nas intressen, (ME-301): För att
säkerställa att din lionklubb förblir

aktiv och vital måste du ta hänsyn till medlemmarnas
klubbupplevelse och vilka förväntningar de har. Om dina
klubbmedlemmar känner sig välkomna, bekväma och är
involverade i hjälpaktiviteter kommer de att förbli en del av
klubben under en lång tid. Denna vägledning ger förslag på
hur man kan säkerställa att medlemmarna är tillfredsställda.

BILDA EN NY KLUBB
Vår värld förändras och dagens frivilliga söker
efter nya sätt att bli involverade och att arbeta
på nya sätt som passar deras ständigt
föränderliga livsstil. Flygbladet Betydelsen av
extension (EX-545), beskriver betydelsen av att
bilda nya klubbar och vilken påverkan
lionklubbar har. Lokala klubbar är vår tradition,
men de passar inte för alla medlemmar. Det är
därför vi erbjuder flera olika klubbformat, med
tillhörande material, för dig att välja bland:

• Traditionella lionklubbar (KITEXT) är idealiska för
att bringa samman en grupp samhällsintresserade
människor för att göra lokala hjälpinsatser. Den
erbjuder flexibilitet för att nå ut till nya grupper av
människor och nya områden. Du kan även använda
detta format för att bilda klubbar med specialintresse,
till exempel för lärare, andra grupper eller
internetklubbar. Resurser innefattar:

• Lionklubbar med specialintresse, flygblad
(EX-544): Detta flygblad beskriver möjligheter för
klubbar att bildas baserat på ett gemensamt
intresse eller gemensamma omständigheter. Som
till exempel internetklubbar, Champions-klubbar
och Lions Quest-klubbar. 

• Champions lionklubbar, vägledning (EX-547):
Denna vägledning beskriver stegen för att bilda
en champions lionklubb som stödjer Special
Olympics.

• Lionklubbar vid högskolor och universitet (KITCC)
är utformade för studenter på högskolor och
universitet, administratörer, lärare, tidigare
studenter eller andra samhällsintresserade personer.
Medlemmarna utför hjälpinsatser samtidigt som
de utvecklar sina ledarfärdigheter. Studenterna kan
dra nytta av ett speciellt erbjudande om lägre
internationell medlemsavgift.

• Lioness lionklubbar (KITEXT+MKLP-1) erbjuder
befintliga och tidigare lionessmedlemmar möjlighet att
hedra sin historia som medlemmar och samtidigt dra
nytta av förmåner och privilegier som lionmedlemmar.
Befintliga och tidigare lionessmedlemmar kan
tillgodoräkna sig tidigare medlemsår och erhåller en
särskild rockslagsnål.

• Leo-Lion-klubbar (KITEXT+LL1) tillhandahåller en
enkel övergång från leoklubbar till lionklubbar genom
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För mer information eller för att beställa publikationer kontaktar du:
Membership and New Club Operations

Telefon: 630-203-3831
E-post: memberops@lionsclubs.org

www.lionsclubs.org

att erbjuda en speciell avgiftsrabatt för utexaminerade
leomedlemmar och deras medstuderande för att starta
en Leo-Lion-klubb, minst 10 utexaminerande
leomedlemmar under 30 år krävs. 

• Klubbfilialer (KITBR) gör det möjligt för fem eller fler
personer att bilda en lionklubb och snabbt börja att
göra insatser på sin hemort. Medlemmarna ingår i
en moderklubb, men väljer sina egna projekt och
aktiviteter.

Alla publikationer kan laddas ner från vår webbplats. Sök
efter titeln eller publikationsnumret.

UTMÄRKELSER
Utmärkelser för medlemsinbjudan och retention   
Erhåll utmärkelser för medlemsinbjudan,
framgångsrikt fadderskap och retentiontekniker.

Nyckelutmärkelseprogram (ME-36):
Nyckelutmärkelseprogrammet ger erkänsla till befintliga
medlemmar för det antal nya medlemmar de har rekryterat 
och varit fadder för. 

Året runt-programmet för medlemstillväxt (YRG-15): Året
runtprogrammet för medlemstillväxt belönar klubbar och
individer för att ha bjudit in medlemmar. 

Utmärkelse för familjemedlemskap: Tygmärket för
familjemedlemskap delas ut till klubbar som rekryterar 10
eller fler nya familjemedlemmar när klubben chartras.

Distriktets familjenål: Distriktsguvernörer som uppfyller
följande kriterier under verksamhetsåret erhåller en av
följande utmärkelser:

• Nål med en kristall – – utdelas till distrikt som har
ökat med 30 nya familjemedlemmar eller med en ny
familjeklubb där minst 40 % är familjemedlemmar.

• Nål med två kristaller– – utdelas till distrikt som har
ökat med 30 nya familjemedlemmar och med en ny
familjeklubb där minst 40 % är familjemedlemmar. 

Förenade i service: Denna utmärkelse utmanar
distriktsguvernörerna att uppnå en nettoökning med 25 eller
fler kvinnor i distriktet under verksamhetsåret. 

Chevron-utmärkelser: Programmet för Chevronutmärkelser
ger medlemmar erkännande för långt tjänande och börjar vid

10 år och fortsätter i steg om fem år. Det finns två olika slags
chevronmärken som ser lite olika ut – Charter Monarch
Chevron, som bara ges till grundande klubbmedlemmar, och
Monarch Chevron.

Utmärkelse för medlemstillväxt: Utmärkelsen ger
distriktsguvernörer och GMT distrikts- och
multipeldistriktskoordinatorer erskänsla för medlemstillväxt
i deras distrikt.

Utmärkelser för bildande av nya klubbar: För att
understryka betydelsen av nyklubbildning erbjuder Lions
Clubs International ett antal utmärkelser för att ge erkänsla
till de lionmedlemmar som är engagerade i nyklubbildning.

Extensionutmärkelser: Extensionutmärkelser tilldelas de 
två lionmedlemmar som enligt distriktsguvernören har 
gjort den bästa insatsen för att organisera en ny lionklubb.
Nominerade lionmedlemmar tilldelas en utmärkelse för
bildandet av 1-5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 och 
150 klubbar.

Distriktsguvernörens extensionutmärkelse:
Distriktsguvernörens extensionutmärkelse tilldelas närmast
föregående distriktsguvernör som har bildat en eller fler
klubbar i distriktet. Denna prestigefyllda nål visar det antal
klubbar som har bildats under året.

Tygmärke för fadder till ny klubb: Klubbar som är fadder
för en ny klubb erhåller ett tygmärke som med stolthet kan
fästas på klubbstandaret. 

Tygmärke för lionklubbar vid högskolor och universitet: En
lionklubb som är fadder för en ny lionklubb vid en högskola
eller universitet erhåller detta tygmärke.

Rockslagsnål för lionklubbar vid högskolor och universitet:
En rockslagsnål kan, efter distriktsguvernörens beslut,
överlämnas till upp till två lionmedlemmar som har hjälpt
till att bilda en lionklubb vid en högskola eller universitet. 

Tygmärke för klubbfilial: Klubbar som är moderklubb till
en klubbfilial erhåller ett tygmärke som de med stolthet kan
fästa på klubbstandaret.  

Utmärkelse för klubbfilial: Klubbfilialens kontaktperson
erhåller en prestigefylld rockslagsnål när en ny klubbfilial
har bildats. Denna nål skickas till moderklubbens president
tillsammans med tygmärket för överlämnande.

Utmärkelserna ovan skickas automatiskt ut från LCI vid
passande tidpunkter.


