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PROGRAM FÖR SPECIALKLUBBAR   
Frågor och svar 

 
 
1. Vad är programmet för specialklubbar? 

Programmet för specialklubbar är en ny resurs för bildande av klubbar som förbättrar och utökar stödet för 
lionklubbar med specialintressen och/eller likasinnade medlemmar. Programmet fokuserar på att bilda klubbar som 
baseras på särskilda egenskaper som sammanför människor. Till exempel människor som är förenade genom sitt 
yrke, intresse för en fråga, etnisk bakgrund eller unga pensionärer.  
 
Specialklubbar och klubbfilialer bildas på samma sätt som traditionella samhällsbaserade klubbar. 
Godkännandeprocessen för nya klubbar och de policybaserade organisationskraven måste uppfyllas. Under 
ansökningsprocessen kan en klubb som väljer att identifiera en speciell kategori göra det. 
 

2. Varför inleder LCI detta initiativ?  
Genom att godkänna nya och unika klubbmodeller kan programmet för specialklubbar hjälpa till att öka antalet 
medlemmar och samtidigt göra det möjligt för organisationen att tillgodose behov bland medlemmar med olika 
bakgrund och intressen. Specialklubbar kan även hjälpa LCI att uppnå målen för hjälpinsatserna. Under 2016-2017 
hjälpte vi 113 miljoner människor och år 2021 är vårt mål att hjälpa 200 miljoner människor under ett och samma år. 
Om vi bygger upp antalet medlemmar genom specialklubbar kan det bidra till att vi når dessa mål.  
 

3. Hur länge kommer programmet att pågå?  
Programmet godkändes för att pågå under en 3-årsperiod. 1 juli 2017 till 30 juni 2020. LCI lanserade officiellt 
programmet för specialklubbar i augusti 2017. 
 

4. Hur kan mitt distrikt och/eller min klubb hjälpa till att bilda specialklubbar?  
Bra fråga. Identifiera och bilda nätverk med grupper som redan finns i ditt område. Informera dem om den unika 
kultur som skapas i specialiserade lionklubbar och som ger dem möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse, 
en gemensam bakgrund etc. När du har hittat lämpliga grupper kan du uppmuntra bildandet av specialklubbar som 
tillgodoser lokala behov. 
 

5. Finns det specialklubbar i alla konstitutionella områden?  
Ja, varje konstitutionellt område arbetar med att bilda specialklubbar. Det finns faktiskt redan många från tidigare 
år, men de identifierades inte i LCI:s register. 

 
6. Vilken roll har koordinatorerna?  

Koordinatorer för specialklubbar är lionmedlemmar med ett brinnande intresse av att skapa specialklubbar. Rollen 
som specialklubbskoordinator skapades för att hjälpa till med att driva på bildandet av klubbar och stödja målen för 
medlemstillväxt som distrikten sätter upp varje år.  Koordinatorer för specialklubbar kan arbeta inom eller utanför 
det konstitutionella området (efter godkännande) med att bilda klubbar.  

 

7. Hur kan jag bli koordinator för specialklubbar?  
Vi letar alltid efter lionmedlemmar som vill göra hjälpinsatser i sina samhällen. Koordinatorer för specialklubbar 
måste fylla i en ansökan, där de beskriver hur de kommer att bilda tre nya klubbar och/eller tillföra 100 nya 
medlemmar. Personalen som arbetar med medlemsutveckling kommer att granska ansökningarna och de 
koordinatorer som godkänns får ett formulär för en utvecklingsplan och resurser för uppföljning av kostnader. 
 
Koordinatorer för specialklubbar måste skapa och skicka in strategiska utvecklingsplaner som identifierar 
specialområdet och platsen för potentiella nya klubbar.  Planerna granskas och godkänns av distrikten och av 
personal på LCI innan några kostnader kan ersättas. Koordinatorer för specialklubbar kan erhålla ersättning för 
godkända kostnader på upp till USD 2 000 inom sitt konstitutionella område och upp till USD 5 000 (efter 
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godkännande) för insatser utanför sitt konstitutionella område.  
 
Observera: En lionmedlem som aktivt arbetar som distriktsguvernör kan inte samtidigt vara koordinator för en 
specialklubb. 

8. Vilka typer av specialklubbar kommer att bildas? Här följer några exempel på typer av klubbar som kan bildas: 

 Klubbar med gemensamt intresse – Klubbar som består av medlemmar med ett gemensamt intresse, hobby 
eller kulturell bakgrund.  

 Sportklubbar – Klubbar där medlemmarna är sportintresserade eller stödjer lokala idrottsmän eller 
idrottsintresserade grupper samtidigt som de är engagerade i hjälpprojekt i det lokala samhället. 

 Klubbar för unga pensionärer – Under de senaste 20 åren har antal personer som har valt att gå i pension tidigt 
eller att sälja sina egna företag ökat. Dessa potentiella medlemmar söker efter sätt att bidra till samhället.  

 Klubbar som fokuserar på en fråga – Det finns många viktiga frågor runtom i världen som behöver vår 
uppmärksamhet, till exempel miljön, diabetes och flyktingkrisen. Medlemmar i dessa klubbar kombinerar 
passion med stort intresse av att hjälpa andra människor.   

 Andra – Det kan redan nu finnas andra grupper i samhället som kan bilda en klubb, till exempel unga 
yrkesmänniskor eller personer som är medlemmar i samma församling.  

 
9. Behöver koordinatorer för specialklubbar samarbeta med den nuvarande distriktsguvernören och GMT-

strukturen när nya klubbar bildas?  
Ja. Eftersom detta är en satsning över tre år kommer koordinatorerna att ha ett nära samarbete med distriktsledare 
och GMT-strukturen på olika nivåer. Dessutom kommer framstegen att följas av den internationella ordföranden för 
specialklubbar. 
 

10. Vad kostar det att ansöka om att bilda en ny lionklubb? 
Lion Clubs Internationals avgift för att bilda en ny klubb är normalt sett USD 35 per medlem och det krävs minst 20 
medlemmar för att bilda en ny klubb. Därmed skulle avgiften för att bilda en ny klubb vara cirka USD 700 för en ny 
klubb med 20 medlemmar. Men det finns situationer som studentklubbar, leo/lionklubbar eller lioness/lionklubbar 
som kan erbjuda rabatter eller avgiftsbefrielse. Se internationella styrelsens policy för mer information om dessa 
möjligheter. 
 

11. Är specialklubbarnas aktiviteter täckta av LCI:s ansvarsförsäkring?  
Ja, som en förmån för Lions medlemmar erbjuder LCI en ansvarsförsäkring. 
 

12. Kan vi börja som specialklubbsfilial och sedan övergå till en egen lionklubb? 
Ja. De tre sakerna att ha i åtanke är: var filialen kommer att ligga, vilken typ av medlemmar och vilket fokus 
specialklubbsfilialen kommer att ha. Klubbfilialen kan även välja att aldrig omvandlas till en fristående klubb. 
Dessutom kan det vara värdefullt för en traditionell lionklubb att ha en specialklubbsfilial, för att göra det möjligt för 
fler människor i samhället att bli involverade i Lions.  
 

13. Vad kostar det att bilda en klubbfilial? 
Inträdesavgiften för varje ny medlem i klubbfilialen är USD 35. Medlemmar i en överordnad klubb som vill flytta över 
till en filial till klubben där de är medlemmar behöver inte erlägga någon avgift. 

 
14. Vilken är den årliga medlemsavgiften till Lions Clubs International? 

Den årliga medlemsavgiften är USD 43. Avgiften stödjer våra program, ger stöd till klubbarna, juridisk hjälp och 
varumärkestjänster, PR samt en global webbplats och plattformar för sociala medier, ansvarsförsäkring för klubbar 
och tidningen LION. Lokala avgifter fastställs av klubben och det distrikt klubben ingår i och de används för att 
tillgodose administrativa behov, för lokala publikationer och lokal verksamhet.  
 

15. Hur ser Lions Clubs International ut idag? 



 

07/2018 
SCPFAQ72018.SW 

Vi är en organisation med stor mångfald och över 1,4 miljoner medlemmar, som förenar människor från alla 
samhälls- och åldersgrupper i hjälpinsatser. Vi ger många åldersgrupper, och både kvinnor och män, möjligheter till 
hjälpinsatser.  LCI ser specialklubbar som ett sätt att stödja nuvarande medlemmar och attrahera nya potentiella 
medlemmar med olika erfarenhet och bakgrund samt med olika personliga och yrkesmässiga mål. 
 
Frågor? E-post specialtyclubs@lionsclubs.org  

mailto:specialtyclubs@lionsclubs.org

