
ANSÖKAN OM CHARTERMEDLEMSKAP

Jag anhåller härmed om att bli chartermedlem i __________________

__________________________ __Lions Club, chartrad av och ansluten 

till Lions Clubs International. Jag lovar att följa klubbens stadgar och

arbetsordning så fort dessa har antagits.

Vänligen texta tydligt.

NAMN ______________________________________________________

ADRESS______________________________________________________

ORT__________________________________________________________

LAND ________________________________________________________

POSTNUMMER ______________________________________________

TELEFON ________________________ � Hem  � Mobil  � Arbete

E-POST ______________________________________________________

YRKE ________________________________________________________

FÖDELSEÅR __________________________________________________

KÖN  � MAN � KVINNA

VÄNLIGEN ANGE
� NY MEDLEM USD 30 

eller
Vänligen läs på baksidan om kvalifikationer och avgifter 
för följande:
� TRANSFERMEDLEM � FAMILJEMEDLEM  
� TIDIGARE ELLER NUVARANDE LEOMEDLEM � STUDENT
� UNG VUXEN – Måste bli medlem i en Leo lionklubb

CHECKAR SKALL UTSTÄLLAS PÅ LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

BEHÅLL DEN ÖVRE DELEN I KLUBBEN. ÖVERLÄMNA DEN NEDRE 
DELEN TILL DEN NYA MEDLEMMEN.

MEDLEMSKORT FÖR CHARTERMEDLEM
Härmed intygas att Lion

__________________________________________________________________

har ansökt om att bli chartermedlem i ________________________________

_____________________________________Lions Club, har betalat gällande 

charteravgift och har tagit del av bestämmelserna på baksidan av detta kort.

Föreslagen medlems namnteckning: _________________________________

Organisatörens namnteckning, titel __________________ Datum:_________



Nya medlemmar
Nya medlemmar betalar charteravgift om USD 30 eller måste inlämna tillämpligt
formulär för befrielse från densamma. Internationell medlemsavgift uppgår till
USD 43 per år. Ytterligare avgift till klubb, distrikt och multipeldistrikt tillkommer.

Internationell medlemsavgift för nya klubbar kommer att proportioneras 
för återstående månader i faktureringsperioden, vilken avslutas antingen 
den 30 juni eller den 31 december.

Familjemedlemmar
Den första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full inter-
nationell medlemsavgift (USD 43,00) och upp till fyra efterföljande kvalificerade
familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift (USD
21,50). Alla familjemedlemmar måste betala charteravgiften på USD 30,00. 

Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för med-
lemskap i Lions, (2) för närvarande är medlemmar, eller går med, i samma klubb
och (3) bor i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat
juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, fast-
rar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller
släkt på annat lagligt sätt. Certifiera familjemedlemmar på rapporten över char-
termedlemmar (TK-21a).

Studenter
Studenter från myndig ålder till och med 30 år betalar ingen charteravgift och
endast halv internationell medlemsavgift. Skicka in certifieringsformulär (STU-5)
för varje student.

Studenter äldre än 30 år som går med i en lionklubb vid en högskola eller 
universitet betalar USD 10 i charteravgift och full internationell medlemsavgift.
Skicka in formulär för särskild inträdesavgift/charteravgift för studerande över
30 år vid högskolor och universitet (EX-542)

*Nya lionklubbar vid högskolor och universitet, samt klubbar där majoriteten av
medlemmarna är studenter, måste förbetala internationell medlemsavgift för
studenter.

Tidigare leomedlemmar
Alla tidigare leomedlemmar är befriade från inträdesavgift. Tidigare leomedlem-
mar till och med 30 år, som har varit medlemmar i minst ett år och en dag, beta-
lar halv internationell medlemsavgift. Skicka in certifieringsformulär Leo till Lion
och överföring av tidigare medlemsår (LL-2)  för varje tidigare leomedlem under
30 år. 

Unga vuxna
Unga vuxna till och med 30 års ålder är befriade från charteravgift och betalar
halv internationell medlemsavgift när de går med i en Leo lionklubb. Skicka in
certifieringsformulär Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2)
för varje ung vuxen.

Transfermedlemmar
Transfermedlemmar betalar USD 20 i charteravgift, måste ha fullgjort sina 
skyldigheter i den tidigare klubben och måste söka transfer till den nya klubben
inom 12 månader. Vänligen tillhandahåll följande:

DEN TIDIGARE KLUBBENS NAMN________________________________________

DEN TIDIGARE KLUBBENS NUMMER ____________________________________

DISTRIKT ______________________________________________________________
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Nya medlemmar
Nya medlemmar betalar charteravgift om USD 30 eller måste inlämna tillämpligt
formulär för befrielse från densamma. Internationell medlemsavgift uppgår till
USD 43 per år.Ytterligare avgift till klubb, distrikt och multipeldistrikt tillkommer.

Internationell medlemsavgift för nya klubbar kommer att proportioneras för 
återstående månader i faktureringsperioden, vilken avslutas antingen den 30 juni
eller den 31 december.
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