
 

EXTENSIONSPROGRAM  

 

Programsammanfattning:  
Bildandet av nya lionklubbar, kallat för extension, ger fler människor möjlighet att påverka, hjälpa 
människor i nöd och genomföra nya serviceprojekt i det lokala området. 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. Lokala klubbar är vår tradition, men de passar inte för alla. Detta är anledningen till att 
Lions Clubs International har flera klubbformer att välja bland: 

 Traditionella lionklubbar 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.  

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

 Leo lionklubbar ger möjlighet till en smidig övergång från leoklubb till lionklubb och erbjuder 
rabatt på den internationella medlemsavgiften. För att kunna bilda en Leo lionklubb krävs minst 
tio tidigare leomedlemmar under 30 år. 

 Klubbfilialer gör det möjligt för mindre grupper att bilda en lionklubb och snabbare börja 
genomföra hjälpinsatser på sina hemorter. Medlemmarna ingår i en moderklubb, men väljer sina 
egna projekt och aktiviteter. 

 
Klubbar med specialintressen är de klubbar som har bildats baserat på ett speciellt intresse, till exempel 
har medlemmarna ett gemensamt fritidsintresse, arbetar inom samma yrke, kommer från samma kultur 
eller har samma etniska tillhörighet. 
 

 Fundera över att bilda en familjevänlig klubb och inkludera familjemedlemmar och barn i klubbens 
aktiviteter. Familjemedlemmar kan få rabatt på medlemsavgiften och barn kan bli involverade i 
lejonungeprogrammet. 

 Kanske en grupp människor har samma hobby, är intresserade av samma projekt eller vill göra 
insatser tillsammans med arbetskamrater. I så fall kan ni bilda en klubb med ett specialintresse 
som fokuserar på något som många tänkbara medlemmar har gemensamt. Fundera över att 
starta en Champions lionklubb för att stödja Special Olympics eller en lionklubb som fokuserar på 
Lions Quest. 

 

Frågor och svar: 
Vad krävs för att kunna bilda en ny klubb?  

 20 eller fler chartermedlemmar 

 Fadderskap av en klubb, zon, region, distriktsråd eller distriktskommitté 

 Komplett charteransökan och rapport över chartermedlemmar 

 Godkännande från din distriktsguvernör 

 Tillämpliga charteravgifter och certifieringsformulär 
 
Vad är motsvarande charteravgifter?  

 Ny chartermedlem: USD 30  

 Transfer chartermedlem: USD 20 

 Familjemedlem: Alla familjemedlemmar måste betala charteravgiften. 

 Studentmedlem: Behöver inte betala charteravgift, ett års förhandsbetalning av de internationella 
avgifterna krävs för högskoleklubbar och klubbar där största delen är studerande. 

 Nuvarande/tidigare leomedlemmar och kvalificerade unga vuxna: Befrielse från charteravgift 

 Klubbfilialmedlem: När klubbfilialen konverterar till lionklubb kan filialmedlemmar som har fullgjort 
sina skyldigheter få befrielse från charteravgift 

 
En ny klubb faktureras proportionerliga internationella avgifter när den chartras. 



 

 
När genomförs charterfesten?  
Charterfesten är ett frivilligt evenemang som vanligtvis genomförs inom 90 dagar efter det att klubbens 
charteransökan har godkänts. Lionmedlemmar som går med i klubben inom 90 dagar efter det att 
klubbens charteransökan har godkänts, eller före charterfesten, vilkendera infaller först, är 
chartermedlemmar.  
 

Tillgängligt material: 
 Extensionpaket för nya klubbar (KITEXT) 

 Extensionpaket för lionklubbar vid högskolor och universitet (KITCC) 

 Extensionpaket för klubbfilialer (KITBR) 
 

Viktiga datum: 
 20 juni: Lionklubbens charteransökan, tillhörande handlingar och ansökan om 

extensionutmärkelse måste vara det internationella huvudkontoret tillhanda senast den 20 juni för 
att den nya klubben skall kunna tillgodoräknas innevarande verksamhetsår.  

 

Kontakta LCI: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: newclubs@lionsclubs.org  

mailto:newclubs@lionsclubs.org


 

KLUBBFILIALPROGRAM  

 

Programsammanfattning:  
En klubbfilial gör det möjligt för en liten grupp människor att bilda en lionklubb börja göra lokala insatser 
snabbare. Att bilda en klubbfilial skapar en möjlighet för lionklubbar att utökas när man har färre än 20 
medlemmar och det inte är möjligt att starta en ny klubb, eller för medlemmar som inte tycker att 
moderklubben passar dem på grund av mötestider, avgifter, demografi osv. 
 
Medlemmarna i klubbfilialen blir en del av en befintlig moderklubb, men genomför sina egna möten och 
väljer egna projekt och aktiviteter. Med möjlighet att fatta egna beslut om projekt, närvarokrav, 
användande av medel osv., har klubbfilialer nästan samma självständighet som lionklubbar. 
 
En klubbfilial är ett bra sätt att öka antalet medlemmar. Klubben kan till exempel bilda en klubbfilial som 
utgörs av makar eller använda den för att bjuda in en yngre generation till Lions genom en lionklubb vid 
en högskola eller ett universitet. Klubbfilialer kan också vara ett sätt att omvandla lionessklubbar till aktiva 
lionmedlemmar. Det ger lionessmedlemmar möjlighet att vara en del av moderklubben samtidigt som 
man genomför egna aktiviteter. 
 

Frågor och svar: 
Hur många medlemmar krävs det för att bilda en klubbfilial?  
Minst fem medlemmar krävs för att starta en klubbfilial, inklusive en president, sekreterare och kassör. 
 
Hur kommunicerar moderklubben med klubbfilialen?  
Moderklubben utser en kontaktperson för klubbfilialen som håller kontakten mellan moderklubben och 
klubbfilialen. Kontaktpersonen deltar i klubbfilialens möten och är rådgivare, så att klubbfilialen blir 
framgångsrik och kan växa.  
 
Vilka är de tillämpliga charteravgifterna?  
Vanlig inträdesavgift och internationell medlemsavgift gäller för dem som blir medlemmar i klubbfilialer. 
När klubbfilialen konverterar till en ny lionklubb kan klubbfilialmedlemmar som har fullgjort sina 
skyldigheter erhålla befrielse från charteravgiften. Moderklubbens sekreterare skall skriva under och 
skicka in formuläret Konvertering av klubbfilial (CB-21) för att intyga överföring av medlemmar. 
 
Kan klubbfilialprogrammet användas för andra grupper?  
Ja. På orter där makar normalt tillhör olika klubbar, eller vill gå med i olika klubbar, kan de också vara 
med i en klubbfilial bara för makar – och dra fördel av strukturen för familjeavgifter. Klubbar kan också 
använda Klubbfilialsprogrammet som en möjlighet att bjuda in en yngre generation att gå med i Lions 
eller starta en klubbfilial vid en högskola eller ett universitet. 
 

Tillgängligt material: 
 Extensionpaket för klubbfilialer (KITBR) 

 Anmälan av klubbfilial (CB-1) 

 Rapport av klubbfilialmedlemmar (CB-2) 

 Vägledning i att bilda klubbfilialer (CB-4) 

 Broschyr om klubbfilialer (CB-17) 

 Konvertering av klubbfilial (CB-21) 
 

 

Tillgängliga utmärkelser: 
 

 Tygmärke till moderklubben – Moderklubben får ett tygmärke till klubbstandaret. 

 

Kontakta LCI:  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/cb21.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/cb1.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/cb2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/cb4.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/cb17.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/cb21.pdf


 

Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: newclubs@lionsclubs.org 
 

mailto:newclubs@lionsclubs.org


 

PROGRAMMET FÖR LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR OCH 

UNIVERSITET  

 

Programsammanfattning: 
Lionklubbar vid högskolor och universitet gör det möjligt för studenter och andra personer på skolan att 
att gemensamt fokusera på unika hjälpinsatser, utveckla värdefulla färdigheter inom ledarskap och 
projektledning samt lära sig mer om hjälpinsatser. Genom att delta i klubbens insatser lär sig studenterna 
att identifiera lokala behov och att använda problemlösande tekniker för att arbeta med aktuella 
världsfrågor. 
 

Frågor och svar: 
Lionklubbar vid högskolor och universitet kan bestå av studenter, lärare, administratörer, personal, 
boende i området och tidigare studenter. Denna struktur skapar ett starkt band mellan studenter och 
lärare. 
 
Vilka är fördelarna för studentmedlemmar? 

 Möjlighet att göra frivilliginsatser, både lokalt och internationellt 

 Vara en del i världens största serviceklubborganisation 

 Ledarskapsträning 

 Stärka sina färdigheter som projektledare 

 Bilda nätverk 

 Stärka sitt CV 

 Medlemskapet kan transfereras 
 
Vilka är fördelarna för högskolan/universitetet? 

 Tillhandahåller studenterna möjligheter att utvecklas som ledare 

 Erbjuder medlemskap i en välorganiserad serviceklubb 

 Ökar de humanitära insatserna både lokalt och internationellt 

 Skapar positiv PR genom de projekt som genomförs  

 Stöds av Lions Clubs International och ett omfattande nätverk av frivilliga 
 
Vilka är fördelarna med studentprogrammet för lionklubbar vid högskolor och universitet?  
Medlemsprogrammet för studenter uppmuntrar studenter till att delta genom att erbjuda en rabatterad 
medlemsavgift för studenter. Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och är mellan 18-30 
år är befriade från inträdes-/charteravgift och betalar endast halv internationell medlemsavgift när de har 
certifierats. Lionklubbar vid högskolor och universitet har dessutom längre tid på sig att uppdatera sin 
medlemslista, för att därmed anpassa till ett normalt skolår. Studenter i lionklubbar vid högskolor och 
universitet, samt i klubbar där majoriteten av medlemmarna är studenter, måste förbetala internationell 
medlemsavgift för ett år när charteransökan skickas in. 
 
Erhåller studenter som är över 30 år någon rabatt när de går med i en lionklubb vid en högskola 
eller ett universitet? 
Ja. Studerande över 30 år får en reducerad charteravgift på 10 USD när han/hon skickar in 

certifieringsformuläret för studentmedlem (STU-5). Full internationell medlemsavgift skall erläggas, men 
den behöver inte förbetalas. 
 

Tillgängligt material: 
 Extensionpaket för lionklubbar vid högskolor och universitet (KITCC) 

 Vägledning för bildande av lionklubbar vid högskolor och universitet (EX-517) 

 Broschyr om lionklubbar vid högskolor och universitet (EX-537) 

 Lionklubbar vid högskolor och universitet, affisch (EX-538) 

 Lionklubbar vid högskolor och universitet, flygblad (EX-514) 

 Certifieringsformulär för studentmedlem (STU-5) 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex517.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex537.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex538.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ex514.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/stu5.pdf


 

Tillgängliga utmärkelser: 
 Tygmärke för lionklubbar vid högskolor och universitet– Tygmärket tilldelas lionklubbar som står 

som fadder för en ny lionklubb vid en högskola eller ett universitet. 

 Nål för lionklubbar vid högskolor och universitet – Nålen för lionklubbar vid högskolor och 
universitet tilldelas den extensionsmedlem som hjälpte till att bilda högskolans/universitetets 
lionklubb, enligt beslut av distriktsguvernören. 

 

Viktiga datum:  
 31 mars/30 september Lionklubbar vid högskolor och universitet kan uppdatera sin medlemslista 

fram till och med den 31 mars för janiarifaktureringen och till och med den 30 september för 
julifaktureringen.  

 21 juli/21 januari: Lionklubbar vid högskolor och universitet faktureras den internationella 
medlemsavgiften i juli och i januari och betalning skall vara det internationella huvudkontoret 
tillhanda senast den 21 juli respektive den 21 januari. 

 

Kontakta LCI:  
Frågor gällande lionklubbar vid högskolor och universitet: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Frågor gällande certifiering av studenter på webbplatsen:  
Information Systems Department 
E-post: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Frågor gällande insändande och handläggning av certifieringsformulär för studenter:  
Member Service Center 
Telefon: +1-630-203-3830 
E-post: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


 

LEO-LIONKLUBBSPROGRAM  

 

Programsammanfattning:  
Leo-lionklubbar är utformade för att ge tidigare leomedlemmar möjlighet att bygga vidare på de 
färdigheter de har lärt sig som leomedlemmar och använda dem som lionmedlemmar. För att göra 
övergången enkel tillhandahåller Lions Clubs International en speciell avgiftsrabatt och en spännande ny 
klubbmöjlighet för tidigare leomedlemmar och andra likasinnade unga vuxna. 
 

Frågor och svar: 
Finns det några speciella krav för att chartra en leoklubb? 
Ja. Minst 10 tidigare leomedlemmar, som har varit leomedlemmar minst ett år och en dag, behövs föra att 
starta en Leo-Lionklubb med minst totalt 20 medlemmar. Tidigare leomedlemmar och de unga vuxna de 
rekryterar betalar ingen inträdes/charteravgift och de som är under 30 år kvalificerar för Leo till Lion 
programmet och betalar därmed endast halv internationell medlemsavgift. Certifiering krävs. 
 
Hur blir tidigare leomedlemmar och unga vuxna certifierade? 

Nya klubbar måste, tillsammans med charteransökan, skicka in Certifiering av Leo till Lion och överföring 

av tidigare medlemsår (LL-2) för varje leomedlem och ung vuxen. Befintliga klubbar skickar in 
certifieringsformuläret tillsammans med medlemsrapporten, eller certifierar dem online via MyLCI genom 
att välja “Leo-Lion” eller “ung vuxen” i rullistan för medlemstyp när de rapporterar en ny Leo-Lion eller ung 
vuxen. 
 
Vem kan gå med i en leo lionklubb? 
Alla individer som uppfyller kraven för lionmedlemskap kan bli medlem i en leo lionklubb. Medlemmar 
över 30 år kvalificerar dock inte för avgiftsrabatten för Leo till Lions programmet.  
 

Tillgängligt material: 
 Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) 

 Möjligheter för tidigare leomedlemmar, flygblad (LL-1) 
 

Kontakta LCI:  
Frågor gällande leo-lionklubbar: 
Membership Operations Department 
Telefon: 630-203-3831 
E-post: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Frågor om godkännande av leo lionmedlemmar och unga vuxna online:  
Information Systems Department 
E-post: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Vid frågor om handläggning eller registrering av Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare 
medlemsår kan du kontakta:  
Member Service Center 
Telefon: 630-203-3830 
E-post: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:Memberservicecenter@lionsclubs.org


 

CERTIFIED GUIDING LION-PROGRAMMET 

 

Programsammanfattning:  
Kursen Certified Guiding Lion har skapats för att hjälpa Guiding Lions att utveckla och anpassa 
utbildningsprogram för en klubb och för att informera Guiding Lions om de senaste verktygen och den 
mest aktuella utbildningen, så att dessa viktiga rådgivare kan stödja klubben på ett effektivt sätt.  
 
Kursen kan genomföras på egen hand eller av en instruktör och omfattar fem avsnitt:  
 

 Avsnitt 1: Färdigheter hos en framgångsrik Guiding Lion: Detta avsnitt ger deltagarna 
möjlighet att analysera de ledarfärdigheter som krävs för att vara effektiv och finna de färdigheter 
de anser kan behöva förbättras.  

 Avsnitt 2: Få en god start – bli en expert Detta avsnitt bekantar deltagarna med de verktyg och 
den utbildning som finns, som kan användas för att skapa unika utbildningsprogram specifikt för 
den nya klubbens tjänstemän.  

 Avsnitt 3: Skapa ett mentorteam för klubbtjänstemän: Detta avsnitt beskriver hur man 
använder kunniga medlemmar, vilka har specifika kunskaper som matchar klubbtjänstemännens 
behov och tar med dem i ett effektivt mentorteam för klubben.  

 Avsnitt 4: Utforma träning för klubbtjänstemän: Detta avsnitt ger den som är Guiding Lion en 
mall för träning, vilken börjar med grunderna för att bygga en stark bas inför kommande träning i 
zonen eller distriktet.  

 Avsnitt 5: Resurser för Guiding Lion: Viktiga resurser för Guiding Lion och/eller 
klubbtjänstemän, till exempel idéer om möten, checklistor för utbildning och en “Guiding Lion 
Hotline” till stöd för de unika behoven i klubben.  

 Avsnitt 6: Återuppbyggnad av klubb: Det här nya avsnittet utformades för att använda de 
verktyg och tekniker som Certified Guiding Lion kan, för att återuppbygga klubbar som har 
problem eller är nedlagda. Här finns ett bedömningsformulär som hjälp att identifiera klubbarnas 
styrkor och problem, ett uppdragsformulär och en PowerPoint-modul för konkreta seminarier. 

 
Efter kursen ombeds deltagarna att skriva ett prov och skicka in en slutrapport till LCI:s huvudkontor. 
Framgångsrika deltagare kommer att erhålla ett certifikat som bekräftelse på sina prestationer och 
kommer att inregistreras i en databas med Certified Guiding Lions, vilken distriktsguvernören kan 
använda. Distriktsguvernören kan använda denna lista för att utse den bäst lämpade medlemmen att 
stödja klubben.  
 
Observera att från och med den 4 oktober 2010 måste alla Certified Guiding Lions genomgå kursen vart 
tredje år för att fortsätta att vara certifierade.  
 

Frågor och svar:  
Var hittar jag denna kurs?  
Kursmaterialet finns på LCI:s webbplats och du finner det genom att ange Certified Guiding Lion i 
sökfältet.  
 

När bör jag genomföra denna kurs?  
Det rekommenderas att du genomför kursen innan du har utsetts till att hjälpa en klubb. Detta ger dig tid 
att få en ordentlig förståelse för materialet och skapa en utvecklingsplan för klubben.  
 

Jag har varit medlem i många år. Varför behöver jag genomföra denna kurs?  
Även erfarna medlemmar har nytta av kursen, eftersom den innehåller LCI:s mest aktuella material och 
de senaste programmen. Det ger dig även en strukturerad och detaljerad uppläggning i dina insatser, så 
att inget glöms bort.  
 



 

När jag har gått igenom kursen, kommer jag då att automatiskt utses att hjälpa en klubb?  
Nej, Guiding Lions utses av distriktsguvernören i samband med att en ny klubb bildas eller en klubb 
bedöms ha problem. Emellertid är listan över Certified Guiding Lions tillgänglig för distriktsguvernören för 
att hjälpa honom/henne att utse en lämplig Guiding Lion till klubben.  
 

Tillgängligt material:  
För att få tillgång till kursmaterialet loggar du in på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org och anger 
Certified Guiding Lion i sökfältet. Du kan även beställa materialet, instruktörshandboken och PowerPoint-
presentationen genom att kontakta District and Club Administration Division via telefon 630-468-6828 
eller via e-post districtadministration@lionsclubs.org  

 

Kontakta LCI:  
District and Club Administration Division  
Telefon: 630-468-6828  
E-post: districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/
mailto:districtadministration@lionsclubs.org
mailto:districtadministration@lionsclubs.org


 

ANSLAGSPROGRAM FÖR MEDLEMSUTVECKLING 

 

Programsammanfattning: 
För att hjälpa distrikt och multipeldistrikt att fånga upp nya marknader eller testa nya 
marknadsföringsstrategier har medlemsutvecklingskommittén allokerat medel till anslag för 
medlemsutveckling.  
 
Varje godkänt anslag kan bevilja upp till 75 % av det godkända projektets kostnader upp till USD 
5 000,00 per distrikt och USD 10 000,00 per multipeldistrikt, i enlighet med revisionsstadgarna för anslag 
som kvalificerar i specifika kategorier.  
  

Frågor och svar: 
Hur stort belopp finns allokerat till insatser för medlemsutveckling och nya klubbar?  
För att säkerställa att anslagen fördelas globalt kan högst USD 15 000,00 beviljas till stora konstitutionella 
områden (I, III, IV, V och VI) respektive USD 5 000,00 till mindre konstitutionella områden (II och VII) per 
verksamhetsår. Ytterligare anslag kan komma att beviljas vid den internationella styrelsens möte i 
mars/april om medel finns tillgängliga från andra områden. 
 
Ansökan kommer endast att tas under övervägande om medel från andra konstitutionella områden finns 
tillgängligt.  
 
Vilken är ansökningsprocessen? 
Marknadsföringsteamet kommer att granska alla ansökningar för att säkerställa att all information är 
komplett och att lämpliga marknadsföringsinsatser används. Marknadsföringspersonalen kan komma att 
kontakta sökanden för att inhämta information och för att diskutera planerade aktiviteter. Ansökningar 
som uppfyller de fastställda kraven kommer därefter att granskas av medlemsutvecklingskommittén som 
fattar beslut.  
 
Prioritet kommer att ges till distrikt som har satt upp betydande mål avseende nyklubbildning och 
medlemsutveckling. Planen bör resultera i bildande av minst två nya klubbar och/eller rekrytering av minst 
100 nya medlemmar. Anslagen kommer att granskas vid varje styrelsemöte. Alla anslagsansökningar 
som granskas vid den internationella styrelsens möte i mars/april måste vara undertecknade av den vice 
distriktsguvernören.  
 
Hur lång är anslagsperioden? 
När anslaget har beviljats måste varje sökande genomföra och slutföra sina respektive insatser inom 18 
månader från det att anslaget beviljades. Under denna period kommer aktiviteterna att samordnas med 
LCI:s personal, vilken kommer att ge ytterligare stöd. 
 
Ingen sökande kan ansöka om ytterligare anslag under denna 18-månadersperiod, även om alla 
beviljade medel har använts. 
 

Tillgängligt material: 
 Ansökan om anslag för medlemsutveckling (MGA) 

http://www.lionsclubs.org/SW/common/pdfs/mga.pdf


 

Viktiga datum:  
 Anslagsansökningar måste vara LCI tillhanda minst 45 dagar före nästkommande möte i den 

internationella styrelsen.  

 Konstitutionella områden som redan har utnyttjat hela sin del av de allokerade medlen kan skicka 
in ansökan minst 45 dagar före styrelsemötet i mars/april.  

 

Kontakta LCI:  
Marketing Team 
Telefon: 630-203-3846 
E-post: membershipgrants@lionsclubs.org 

mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


 

LEOKLUBBPROGRAMMET 

 

Programsammanfattning: 
Leoklubbarna är en del av Lions internationella nätverk och de bildas och stöds av lokala lionklubbar 
runtom i världen. Det finns cirka 6 700 leoklubbar i mer än 140 länder och geografiska områden. 
Leoklubbarnas aktiviteter och projekt förbättrar samhället och hjälper unga människor att utveckla och 
använda sina färdigheter som ledare, organisatörer och kamrater. Att involveras i leoklubbprogrammet 
kan bland unga människor ingjuta ett livslångt engagemang att hjälpa andra. 
 
Leoklubbarna är öppna för unga människor med god karaktär och som har intresse av att utföra 
hjälpinsatser. Klubbarna är baserade i skolor eller i samhället och är uppdelade i två delar: Alpha och 
Omega. Alphaklubbar är avsedda för ungdomar mellan 12 - 18 år. Dessa klubbar fokuserar på individuell 
och social utveckling bland tonåringar. Omegaklubbar är avsedda för unga vuxna mellan 18 - 30 år. 
Dessa klubbar fokuserar på personlig och yrkesmässig utveckling av unga vuxna. 
 

Frågor och svar: 
Hur bildar man en leoklubb? 
Information om hur man bildar en ny leoklubb finns i organisationspaketet för leoklubb, vilket utan kostnad 
kan beställas från Leo Club Program Department vid det internationella huvudkontoret. Kontakta 
leo@lionsclubs.org för att beställa ett paket.  
 
Vad kostar det att vara fadder för en leoklubb? 
Lionklubbar som står fadder för en leoklubb måste betala en avgift om USD 100 för att bilda leoklubben. 
Denna avgift täcker: 

 Organisationscertifikat 

 Material till leoklubbens tjänstemän 

 Material till leoklubbens fadder 

 Leo- rockslagsnålar till alla chartermedlemmar 
 
För att täcka de administrativa kostnaderna för leoklubbprogrammet betalar varje fadderklubb även en 
leoklubbavgift om USD 100 per år. Denna avgift debiteras fadderklubbens konto i juli varje år. Avgiften 
behöver inte betalas för det verksamhetsår som leoklubben certifieras. 
 
Vilken är relationen mellan fadderklubben och leoklubben? 
Den lionklubb som är fadder är ansvarig för att ge vägledning och råd till leoklubben. Genom ett nära 
samarbete med leomedlemmarna säkerställer lionmedlemmarna att den leoklubb de är fadder för följer 
Lions Clubs Internationals policy. Lionmedlemmarna har tillsyn över leomedlemmarna på ett öppet och 
konstruktivt sätt. 
 
Finns det åldersbegränsningar för leomedlemmar? 
Ja. Leomedlemmar måste vara mellan 12 och 30 år. Alphaklubbar är för medlemmar i åldern 12-18 år 
och Omegaklubbar är för medlemmar i åldern 18-30 år.   
 
Kan mer än en lionklubb vara fadder för en leoklubb? 
Ja. Med skriftligt godkännande från distriktsguvernören kan två eller fler klubbar tillsammans vara fadder 
för en leoklubb. Lionklubbarna skall ha lika många medlemmar i leoklubbens rådgivande kommitté. En av 
de lionklubbar som är fadder ska utses till att vara kontaktklubb med det internationella huvudkontoret 
avseende leoklubbens avgifter och administration. Det finns ingen begränsning för hur många leoklubbar 
en lionklubb kan stå fadder för. 
 
Kan fadderskapet överföras från en lionklubb till en annan? 
Ja. Ett godkännande från en tjänsteman i den nya fadderklubben ska skickas in till Leo Club Programs 
Department tillsammans med ett brev från en tjänsteman i den tidigare fadderklubben (där man från 
säger sig fadderskapet). 
 

mailto:leo@lionsclubs.org


 

Kan klubbfilialer eller lionessklubbar vara fadder för leoklubbar? 
Nej, endast lionklubbar kan vara fadder för leoklubbar. Medlemmar i klubbfilialer och lionessklubbar kan 
vara medrådgivare för leoklubbar. 
 
Vad händer med leoklubben om fadderklubben försätts i status quo eller läggs ner? 
Leoklubben påverkas inte omedelbart när fadderklubben försätts i status quo. Om fadderklubben därefter 
läggs ner har leoklubben 180 dagar på sig att finna en ny lionklubb att vara fadder, annars kommer även 
leoklubben att läggas ner. 
 
Hur inrapporterar leoklubbar sina månatliga och årliga rapporter över klubbtjänstemän och 
medlemmar till det internationella huvudkontoret? 
Leo medlemsrapporter och tjänstemän bör inrapporteras via MyLCI. 
 
För att skydda informationen på LCI:s webbplats krävs ett lösenord för att använda MyLCI. 
Leotjänstemän och leorådgivare använder sina sina internationella medlemsnummer för att skapa ett 
användarnamn och lösenord. Med MyLCI registreringsprocess är användarens lösenord detsamma från 
år till år men avaktiveras om de inte längre fortsätter sin ämbetsperiod. Efter registrering ger 
användarnamn och lösenord tillgång till alla nödvändiga funktioner på MyLCI även om tjänstemannen 
innehar flera poster på klubb-, distrikts- eller multipeldistriktsnivå. Vilka funktioner på MyLCI som är 
tillgängliga för varje tjänsteman beror på hans/hennes aktuella roll inom organisationen. För att få mer 
information om att registrera sig på MyLCI kontaktar du mylci@lionsclubs.org 
 
Hur inrapporterar ett leodistrikt eller multipeldistrikt sina årliga tjänstemän till det internationella 
huvudkontoret? 
 
Eftersom MyLCI ännu inte är tillgängligt för leodistrikt och multipeldistrikt bör alla leodistrikt och 
multipeldistrikt fylla i och skicka in formuläret Leo-91 till Leo Club Program Department via e-post 
leo@lionsclubs.org senast den 1 juli varje år. 
 
Hur kan leoklubbar inrapportera serviceprojekt och aktiviteter till det internationella 
huvudkontoret? 
Leoklubbar kan nu rapportera serviceprojekt och aktiviteter via MyLCI med hjälp av en process som liknar 
den som redan finns för lionklubbar. Mer information om att inrapportera serviceaktiviteter via MyLCI 
finner du under vanliga frågor.  
 
Hur kan leomedlemmar och lionmedlemmar som är involverade i leoklubbprogrammet ge idéer 
och kommentarer om programmet till det internationella huvudkontoret? 
Leoprogrammets rådgivande kommitté är ett av den internationella styrelsen godkänt sätt för 
leomedlemmar och lionmedlemmar att dela med sig av idéer om leoklubbprogrammet med Lions Clubs 
International. Panelmedlemmarnas ämbetsperiod är två år, under vilken de är rådgivare till LCI när 
organisationen utvärderar leoklubbprogrammet. Panelen ger leomedlemmar möjlighet att göra sin röst 
hörd i ärenden som kan påverka programmet samt ytterligare möjligheter till ledarutveckling. Panelen ger 
dem även möjlighet att bilda nätverk och dela med sig av idéer med leomedlemmar i alla sju 
konstitutionella områden, vilket hjälper dem att bättre förstå likheter och olikheter inom 
leoklubbprogrammet runtom i världen. Mer information finns på LCI:s webbplats. 
 
Är leoklubbmedlemmarna och dess frivilliga täckta av organisationens omfattande 
ansvarsförsäkring? 
Leoklubbsmedlemmarna och dess frivilliga är täckta av LCI:s omfattande ansvarsförsäkring. Försäkringen 
utbetalar det belopp som den försäkrade enligt lag blivit ålagd att betala för tredje mans kroppsskada eller 
egendomsskada, vilken har uppstått i samband med leoklubbens evenemang och 
aktiviteter. Försäkringen täcker upp till USD 1 miljon för kroppsskada och/eller egendomsskada per tillfälle 
och upp till ett totalbelopp på USD 2 miljoner. Försäkringstagarna är automatiskt täckta av 
försäkringen. Om ett intyg om försäkring krävs i samband med ett evenemang kan ett försäkringsbrev 
skrivas ut dygnet runt på www.lionsclubs.org i avsnittet Medlemscenter/Resurser. Du kan även ringa oss 
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på 1-800-316-6705 eller skicka e-post till lionsclubs@dspins.com För ytterligare information kontaktar du 
Legal Department vid det internationella huvudkontoret. 
 

Tillgängligt material: 
 Paket för nya alfamedlemmar (KIT810-A) 

 Paket för nya omegamedlemmar (KIT810-O) 

 Informationsbroschyr för lionmedlemmar om leoklubbprogrammet (LEO-46) 

 Rekryteringsaffisch för Alpha leomedlemmar (LEO10-A) 

 Rekryteringsaffisch för Omega leomedlemmar (LEO10-O) 

 Rekryteringsbroschyr för Alpha leomedlemmar (LEO57-A) 

 Rekryteringsbroschyr för Omega leomedlemmar (LEO57-O) 

 Leoklubbprogrammets handbok för Alphamedlemmar (vägledning för leorådgivare, 
leoklubbtjänstemän och fadderklubbar) (LEO65-A) 

 Leoklubbprogrammets handbok för Omegamedlemmar (vägledning för leorådgivare, 
leoklubbtjänstemän och fadderklubbar) (LEO65-O) 

 Leo fokuserar på barn, informationsbroschyr (LEO-304) 

 Organisationsrapport för leoklubb (LEO-51) 

 Inrapportering av leoklubbens tjänstemän och medlemmar (Leo-72) 

 Årlig rapport för leodistrikt och multipeldistrikt (LEO-91) 
 

Tillgängliga utmärkelser: 
Detaljerad information om leoklubbsprogrammets utmärkelser finns i avsnittet Leomedlemmar på LCI:s 
webbplats. 
 

Viktiga datum: 
 1 juli: Årlig rapport från leodistrikt/multipeldistrikt (LEO-91) skall vara insänd.  

 Augusti 15: Sista datum för ansökan om Leoklubbens excellensutmärkelse (LEO-105) 

 Oktober: Leoprogrammets månad för medlemstillväxt 

 15 november: Sista datum för ansökan om utmärkelse för medlemstillväxt i leoklubbar i oktober 
(LEO-101) 

 December 5: Internationella leodagen 

 April: Leoklubbarnas informationsmånad 

 1 april: Sista datum för att skicka in ansökan om utmärkelsen Årets Leos(LEOLOY) 

 Maj 1: Den årliga rapporten av leoklubbens tjänstemän ska vara insänd (LEO-72)  
 

 

Kontakta LCI: 
Leo Club Program Department 
Telefon: 630-468-6759 
E-post: leo@lionsclubs.org 
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