
I N S T R U K T I O N E R  F Ö R  AT T  F Y L L A  I
A N S Ö K A N  O M  C H A R T E R  A V  L I O N K L U B B

ATT FYLLA I CHARTERANSÖKAN
För att bilda en ny lionklubb behöver du:

• 20 eller fler medlemmar 
• Fadderskap av en klubb, zon, region, distriktsråd eller distriktskommitté
• Komplett charteransökan och rapport över chartermedlemmar 
• Nuvarande distriktsguvernörs namnteckning på charteransökan 
• Tillämpliga charteravgifter och certifieringsformulär

Fyll i Charteransökan (TK-38A) och Rapport över chartermedlemmar (TK-21A) och skicka in dem tillsammans med tillämpliga charterav-
gifter och certifieringsformulär till Lions Clubs International. 

DEN NYA KLUBBENS NAMN
Klubbens namn måste vara detsamma som den kommun, eller motsvarande administrativa enhet, där den är belägen. Om klubben inte
är belägen i en specifik kommun måste namnet vara det bäst lämpade samt ett lokalt identifierbart och officiellt namn på ett område där
klubben är belägen. Om det finns andra klubbar i samma kommun skall klubbens namn innehålla en särskiljande beteckning, för att där-
med tydligt identifiera klubben och särskilja den från andra klubbar som delar samma namn som kommunen.

Andra namnrestriktioner: 
• Klubben kan inte namnges efter en levande person, såvida inte personen har varit internationell president.
• Ingen klubb får använda beteckningen “International” i sitt namn.
• Klubben får inte använda beteckningen “Main” eller motsvarande eller någon beteckning som på något sätt antyder att 
klubben har en högre ställning än andra klubbar i kommunen.  

• Beteckningen “Host” är en prestigefull titel som ger erkänsla till moderklubben eller den äldsta klubben i kommunen.  

Se även charteransökan för ytterligare riktlinjer om klubbens namn och annan policy. 

EXTENSIONUTMÄRKELSER
Distriktsguvernören kan utdela en extensionsutmärkelse till upp till två medlemmar för bildandet av en ny lionklubb. Utmärkelsen kan
delas ut till vilken lionmedlem som helst som har hjälpt till att bilda klubben, förutom distriktsguvernören och nya chartermedlemmar.
Extensionsutmärkelser kommer att skickas ut när den nya klubben har varit verksam i ett år och en dag.

CHARTERAVGIFTER
Nya chartermedlemmar som blir medlemmar före charterfesten eller inom 90 dagar efter det att charteransökan har godkänts, vilkendera
infaller först, skall betala en charteravgift om USD 30,00 eller måste fylla i och skicka in tillämpligt formulär för befrielse från densamma.
Medlem som söker transfer inom tolv månader från en annan klubb till den nya klubben betalar en transferavgift om USD 20,00. Transfer
chartermedlem måste ha fullgjort sina skyldigheter i den tidigare klubben för att kvalificera som transfer chartermedlem. Dessa avgifter
täcker administrativa kostnader och klubbrekvisita för den nya klubben.  

KONVERTERING AV KLUBBFILIAL
Klubbfilialmedlemmar kan befrias från transferavgift när deras klubbfilial konverterar till en ny lionklubb. Skicka in Övergångsformulär för
klubbfilial (CB-21) tillsammans med den nya klubbens ansökan för att klubbfilialens medlemmar skall erhålla befrielse från avgift. Klubbfi-
lialens medlemmar kommer att avregistreras automatiskt från moderklubben när den nya klubben registreras.



FAMILJEMEDLEMSKAP
Familjemedlemskap erbjuder en reducerad medlemsavgift till familjer som går med i en lionklubb. Den första familjemedlemmen (huvud-
mannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast
halv internationell medlemsavgift. Alla familjemedlemmar måste betala charteravgiften. 

Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap i Lions, (2) förnärvarande 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, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat lag-
ligt sätt.

Antal familjemedlemmar med familjemedlemskap per hushåll kan uppgå till högst fem kvalificerade familjemedlemmar och nya klubbar
måste ha minst tio (10) fullbetalande medlemmar. Villkoret att bo i samma hushåll gäller inte för unga vuxna medlemmar under 26 års
ålder, förutsatt att denna familjemedlem är inskriven som student vid ett universitet eller en högskola eller genomgår militärtjänst i landet.
Certifiera charterfamiljemedlemmar på formuläret Rapport över chartermedlemmar (TK-21a).

STUDENTMEDLEMMAR
Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och som är från myndig ålder till och med 30 år kan erhålla särskild rabatt och
betalar endast halv internationell medlemsavgift och är befriade från inträdesavgift. Formulär för certifiering av studentmedlem (STU-5)
måste bifogas tillsammans med charteransökan för varje kvalificerad student. Studenter i nya lionklubbar vid högskolor och universitet,
eller i klubbar där majoriteten är studenter, måste i förväg betala den internationella medlemsavgiften för ett år och skicka in den 
tillsammans med charteransökan.

LEO TILL LIONMEDLEMMAR
Nuvarande eller tidigare leomedlemmar
Befintliga och tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år, som har varit leomedlemmar i minst ett år och en dag, är
befriade från charteravgift och betalar endast halv internationell medlemsavgift. Formulär för certifiering av Leo till Lion och överför-
ing av tidigare medlemsår (LL-2) måste bifogas tillsammans med charteransökan för varje leomedlem.

Kvalificerade unga vuxna
Leomedlemmar kan bilda en ny klubb och rekrytera jämnåriga. Unga vuxna från myndig ålder och upp till 30 år är också befriade
från charteravgift och betalar endast halv internationell medlemsavgift när minst 10 tidigare leomedlemmar bildar en Leo- lionklubb.
Formulär för certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) måste bifogas tillsammans med charteransökan
för varje kvalificerad ung vuxen.

VIKTIGT: Full betalning av charteravgifter krävs för att det internationella huvudkontoret skall kunna handlägga och godkänna  
lionklubbens ansökan. 

BETALNINGSINSTRUKTIONER
Betalning måste göras till LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Använd en av följande betalningsmetoder.

1. Utländska checkar (för betalning i USD) 
• Skicka en utländsk check i USD, vilken måste vara dragen på en amerikansk bank. Checkar i annan valuta än USD kommer att
returneras. 

• Om möjligt, skicka en check på hela charterbeloppet när klubben är redo att bildas. 
• Skicka checken tillsammans med charteransökan. OBS! Checkens giltighetsdatum får ej ha passerats, för då kan inte vår bank
godkänna checken och den måste då returneras till avsändaren, vilket försenar handläggningen av ansökan. 

• Skriv den nya klubbens namn tydligt på checken.  

2. Bankinsättning/Elektronisk betalning (Alla andra valutor än USD) 
Insättningar: Insättningar måste göras till ett av Lions Clubs Internationals bankkonton. Insättningskvittot måste utvisa den nya
lionklubbens namn, insättningsdatum, bankens namn, kontonummer och belopp. En kopia av insättningskvittot måste bifogas char-
teransökan. Betalningsinstruktioner för respektive land finns på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org.   

Elektronisk betalning i USD: Vid elektronisk betalning i USD måste kvittot från banken utvisa insättningsdatum, den nya lionklub-
bens namn, inbetalat belopp och bankkontonummer. Denna information krävs för att kunna identifiera klubbens inbetalning och för
att undvika förseningar. Bifoga en kopia av bankkvittot tillsammans med charteransökan.



Använd följande information vid elektronisk betalning: 

JP MORGAN CHASE BANK, NA
120 S. LASALLE STREET
CHICAGO, IL 60603, USA

SWIFTNUMMER: CHASUS33
ROUTING ABA-NUMMER: 021000021
KONTONUMMER: 105732
KONTOHAVARENS NAMN: International Association of Lions Clubs

Vänligen notera: Vid elektronisk betalning från länder utanför USA måste swiftnummer användas. Vid elektronisk betalning inom
USA måste Routing ABA-nummer användas.

MEDLEMSAVGIFTER
Lionklubbmedlemmar betalar årlig internationell medlemsavgift om USD 43, såvida de inte har kvalificerat till någon av organisationens
rabatter, samt därutöver medlemsavgift till klubben, distriktet och multipeldistriktet. Internationell medlemsavgift faktureras månaden efter
klubbens charteransökan har godkänts och täcker många medlemsförmåner, till exempel tidningen LION. Medlemsavgiften till klubben
bör fastställas vid organisationsmötet och därefter samlas in snarast möjligt. Medlemsavgiften samlas ofta in tillsammans med charterav-
giften. 

GODKÄNNANDE AV CHARTER
När charteransökan har godkänts skickar Membership and New Clubs Operations Department klubbrekvisita, medlemscertifikat och
nålar till den första Guiding Lion som har angivits på charteransökan. Klubbrekvisita för klubbar i Indien kommer att skickas från kontoret
i Mumbai.

Charterbrevet, ett gratulationsbrev från den internationella presidenten och fadderklubbens tygmärke skickas till distriktsguvernören för
att överlämnas vid charterfesten.

Annan klubbrekvisita kan köpas från Club Supplies Department vid det internationella huvudkontoret. En del material kan även laddas
hem från LCI:s webbplats www.lionsclubs.org.

Handläggningstiden är cirka 45 dagar från det att kompletta handlingar har erhållits av det internationella huvudkontoret till dess
att charterbrevet och klubbrekvisita skickas ut.

CHARTERFEST
Charterfesten är ett trevligt evenemang där distriktsguvernören överlämnar charterbrevet till den nya klubben. Ofta genomförs en bankett
och närliggande klubbar och klubbar från andra distrikt bjuds in att delta. Befintliga klubbar bidrar ofta med stöd i form av pengar eller
klubbrekvisita för att hjälpa den nya klubben till en god start.

Mer information om charterfesten finns i Planeringsguide för charterfest (TK-26). 

STÖD FRÅN DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET
Det internationella huvudkontoret har många resurser för att stödja den nya klubben. Uppmuntra de nya medlemmarna att besöka 
organisationens webbplats www.lionsclubs.org för att få en omfattande översikt av organisationens program och resurser.   

FÖR YTTERLIGARE HJÄLP
Membership and New Clubs Operations Department finns till hands för att hjälpa till i samband med bildande av nya klubbar. 
Kontakta oss: 

Membership and New Clubs Operations Department
Lions Clubs International 
300 W 22nd Street
Oak Brook, IL  60523-8842, USA
Telefon: 630-203-3831
Fax: 630-571-1691
E-post: newclubs@lionsclubs.org
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