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RIKTLINJER FÖR MEDELSANVÄNDNING  
 

Dessa riktlinjer ska hjälpa lionmedlemmar, klubbar och distrikt (enkel-, under- och 
multipeldistrikt) att följa den policy för medelsanvändning som antagits av internationella 
styrelsen. Dessa riktlinjer är ett komplement till policyn för medelsanvändning, och är inte 
avsedda att ersätta den policy som antagits av internationella styrelsen. Medlemmarna bör noga 
läsa igenom den omnämnda policyn för medelsanvändning som finns på Lions Clubs 
Internationals webbplats www.lionsclubs.org eller kontakta Legal Division på 
legal@lionsclubs.org eller ringa 630 203 3847. Observera att dessa riktlinjer inte är avsedda 
som legala eller skattemässiga råd. Följande frågor och svar är vanliga frågor och svar för 
ideella organisationer, men de är kanske inte korrekta enligt all lokal lagstiftning som kan ha 
andra krav. För ytterligare frågor och råd om medelsanvändning och lagar i ert land, anlita lokal 
juridisk rådgivare eller skattexpert för hjälp. 
 

Vanliga frågor och svar 
 

Fastighet 
 

1. En lionklubb samlade in medel från allmänheten för att bygga ett 
samhällscenter. Får byggnaden användas både av Lions för möten och 
samhället? Ja, så länge byggnaden primärt används för samhället får klubben 
ändå använda byggnaden för sina möten. 
 

2. Vår lionklubb äger en byggnad som donerades av kommunen. Får vi hyra ut 
byggnaden och behålla inkomsten för vårt administrationskonto? Det beror 
på omständigheterna kring donationen av byggnaden och om det finns några 
begränsningar för byggnadens användning. Men man kan få använda medel från 
hyresinkomst för en byggnad som ägs av Lions och använda dessa på 
administrationskontot.   
 

3. Lionklubben äger en byggnad och låter de lokala pojkscouterna (eller annan 
samhällsrelaterad grupp) använda byggnaden gratis. Får vi använda medel 
från det allmänna kontot för att städa byggnaden efter att en sådan 
organisation använt den? Ja, ni får använda allmänna medel till direkta 
kostnader för allmänhetens användning av byggnaden.  

 
4. Vår lionklubb äger en allroundbyggnad där vi ordnar allmänna insamlingar, 

donerar användning av byggnaden till andra samhällsorganisationer, tar ut 
hyra för privata evenemang och håller lionmöten. Kan vi använda allmänna 
medel till kostnader för underhåll och reparationer? Ja, ni kan använda en 
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proportionell del av allmänna medel i relation till hur mycket byggnaden används 
av allmänheten.  
 

5. Lionklubben underhåller en allmän park. Får vi använda allmänna medel 
för underhåll av den allmänna parken? Ja, eftersom parken är till för 
allmänheten får allmänna medel användas för att underhålla den.  
 

6. Vår lionklubb äger ett klubbhus och vi vill sälja det. Ska vinsten från 
försäljningen anses som allmänna medel? Avyttring av en klubbs fastighet 
måste ske i enlighet med de lokala lagarna i landet där klubben finns. Många 
länder har särskilda krav beroende på vilket slags organisationen det är. Därför 
bör ni söka lokal juridisk rådgivning om de särskilda lokala krav som kan gälla, 
om sådan finns. Om allmänt insamlade medel användes för att förvärva och/eller 
underhålla fastigheten anses normalt vinsten från en försäljning som allmänna 
medel. Om administrativa medel användes för att förvärva/underhålla fastigheten 
kan medlemmarna göra juridiskt anspråk på en proportionell del av 
fastigheten/vinsten eller också kan fastigheten/vinsten användas som allmänna 
medel. 

 
Driftskostnader 

 
7. Vår lionklubb köpte en ansvarsförsäkring för direktorer och tjänstemän 

med täckning för brott/trolöshet för att skydda tjänstemännen och klubben 
från förluster på grund av bedrägliga handlingar. Vilka medel får användas 
för att betala denna försäkring? Försäkringen ska anses som en administrativ 
kostnad och måste betalas med administrativa medel.  
 

8. Vår lionklubb köpte en övergripande ansvarsförsäkring utan självrisk och 
alkoholansvar för en årlig insamling. Vilka medel får användas för att betala 
denna försäkring? Den här försäkringen är en direkt kostnad för insamlingen 
och därför kan allmänna medel användas.  
 

9. Vår lionklubb köpte en olycksfallsförsäkring enligt 
kompletteringsförsäkringsprogrammet. Vilka medel kan användas för den 
här kostnaden? Olycksfallsförsäkringen är en administrativ kostnad och måste 
därför betalas med administrativa medel.   
 

10. Vår lionklubb funderar på att bolagisera klubben. Kan allmänna medel 
användas till juridiska och ansökningskostnader för bolagiseringen? Nej, ska 
anses som en administrativ kostnad och måste därför betalas med administrativa 
medel.  
 

11. Vår lionklubb har beslutat sig för att skapa en separat lionstiftelse. Kan vi 
använda allmänna medel till startkostnaderna för att skapa den juridiska 
enheten? Nej, det här är en administrativ kostnad och måste betalas med 



Sidan 3 av 6 

 

LG-390.SW 
Gäller från juli 2011 

administrativa medel. Men allmänna medel kan doneras till och för användning av 
stiftelsen för att främja stiftelsens egna välgörenhetssyften.  
 

12. Vår lionklubb fick ett stort arv och vill skapa en permanent fond för 
stipendier. Vilka medel kan vi använda för kostnaderna i samband med att 
skapa fonden och löpande avgifter för hantering av fonden? Allmänt sett kan 
driftskostnaderna för fonden betalas med fondens kapital. Men lagarna som styr 
fonder och huruvida fondens medel kan användas till driftskostnader kan variera 
mellan länder. Därför behöver ni anlita lokal juridisk rådgivare eller skattexpert 
för hjälp.  
 

13. Vår lionklubb har köpt en fastighetsförsäkring för vårt klu bbhus som 
används både av klubben och för användning av allmänheten. Får allmänna 
medel användas för att köpa denna försäkring?  En procentuell del av 
allmänna medel i relation till allmän användning kan användas för att köpa 
försäkringen. Om byggnaden exempelvis används 60 % av tiden för allmänheten 
kan 60 % av kostnaden för försäkringen betalas med allmänna medel.   

 
Fördelar för lion- eller familjemedlemmar 

 
14. En medlem i vår lionklubb förlorade nyligen sitt hus i en brand. Får vi 

använda allmänna medel för att hjälpa honom? Det är inte tillåtet att använda 
allmänna medel för att hjälpa en medlem i en lionklubb. Men enskilda 
klubbmedlemmar kan ge en privat donation till medlemmen för att hjälpa honom.  
 

15. Systern till en av våra klubbmedlemmar förlorade nyligen sitt hus i en 
översvämning. Får vi använda allmänna medel för att hjälpa henne? 
Allmänna medel får inte användas för personlig hjälp till en lionmedlem. Så länge 
medlemmen inte får personlig nytta av en ekonomisk transaktion, kan en 
familjemedlem som inte är beroende av medlemmen för sin försörjning få 
allmänna medel from klubben.   
 

16. Vår stad drabbades nyligen av en förödande översvämning och många 
lionmedlemmar och befolkningen generellt drabbades av stora förluster i 
sina hem. Får vi använda allmänna medel för att hjälpa befolkningen, 
inklusive de drabbade medlemmarna? Allmänna medel kan användas för att 
hjälpa lokalbefolkningen, inklusive drabbade lionmedlemmar i händelse av 
katastrof så länge medlemmarna uppfyller samma kriterier som fastställts för 
medel och hjälp. 
 

17. Vi har en medlem i vår klubb som behöver en hjärttransplantation. Kan vi 
anordna en insamling i hans namn för att få in pengar till den mycket 
kostsamma operationen? Nej, det anses som en privat förmån för en medlem. 
Men enskilda klubbmedlemmar kan personligen donera till medlemmen för att 
hjälpa honom eller be andra göra en personlig donation.  
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18. Vi har en medlem i vår lionklubb som nyligen har mist sitt jobb och har det 
svårt ekonomiskt. Får vi låna henne pengar från allmänna medel för att 
hjälpa henne? Nej, det anses som en privat förmån för en lionmedlem.  
 

19. Vår lionklubb vill upprätta en stipendiefond för barn eller  barnbarn till 
lionmedlemmar. Får vi samla in medel från allmänheten till stöd för fonden?  
Allmänna medel får inte användas för personlig hjälp till en lionmedlem. Så länge 
medlemmen inte får personlig nytta av en ekonomisk transaktion, kan ett barnbarn 
som inte är beroende av medlemmen för sin försörjning få allmänna medel from 
klubben. Om klubben vill upprätta en stipendiefond för allmänheten i gemen, kan 
man inkludera familjemedlemmar och allmänheten så länge mottagarna uppfyller 
kvalifikationerna och väljs av en grupp (t.ex. en skola) utanför lionklubbens 
kontroll.  

 
Allmänna insamlingar kontra privata lioninsamlingar 

 
20. Vår klubb anordnar en golftävling och vi säljer lotter till lio nmedlemmar och 

allmänheten. Lionmedlemmar får en blå lott och allmänheten får en gul lott. 
Får vi använda vinsten från lottförsäljningen till lionmedlemmarna (från de 
blå lotterna) till våra administrativa medel?  Nej, så snart evenemanget är 
öppet för allmänheten anses hela vinsten utgöra allmänna medel.   
 

21. Vi anordnar en lionmiddag öppen för alla lionklubbar i distrik tet. Får vi 
använda vinsten från lottförsäljningen vid middagen till våra administrativa 
medel? Ja, eftersom evenemanget är begränsat till lionmedlemmar kan vinsten 
styras till administrativa medel och/eller allmänna medel.  
 

22. Vår lionklubb ska sköta serveringen vid en lokal fotbollsmatch och får betalt 
med en viss procent av försäljningen av arenan. Får vi styra vår betalning till 
administrativa medel? Ja, så länge det är ett avtal mellan arenan och klubben 
och inget Lions-namn eller en logotyp i form av skyltar eller kläder visas när ni 
arbetar med evenemanget.   
 

23. Får vår lionklubb ta emot ett personligt arv från en privatperson (inte 
lionmedlem) och avsett till administrativa medel?Ja, om arvet togs emot med 
specifika instruktioner att det ska användas av klubben för administrativa syften.   
 

24. Vår lionklubb vill samla in pengar för att bygga ett nytt Lions klubbhus. Om 
vi annonserar att pengarna ska användas till klubbhuset och ska användas 
som administrativa medel, går det bra? Nej, om klubbhuset primärt ska 
användas för lionmedlemmarna privat måste medlen komma från Lions och inte 
från allmänheten, oavsett hur det annonseras.  
 

25. En lionklubb sponsrar ett evenemang, t.ex. en antikmässa. Den får utrymmet 
och ordnar så att värderare ger sina åsikter om värdet på saker som lämnas 
in av både medlemmar och andra. Antingen tar man en allmän avgift eller en 
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avgift per sak för värderingen och Lions får en del av avgiften. Var kan 
medlen användas? Det här är ett Lions-evenemang för allmänheten och därför 
anses nettovinsten från det vara allmänna medel.  
 

26. En lionklubb delar ut gratis mat till deltagarna (och får ett erkännande för 
det) vid en insamling för ett icke-Lions-syfte, såsom Cancer Societys 5-
kilometerslopp. Några av deltagarna vill göra donationer för maten. Om 
klubben ställer fram en donationslåda på bordet, vad måste de göra med 
pengarna? Vad gäller om folk bara ger klubben pengar utan instruktioner? 
Oavsett om medlen doneras genom en donationslåda eller lämnas över 
personligen till Lions av deltagare anses medlen vara allmänna medel. Observera 
att kostnaderna för matinköpet till tävlingen kan betalas från klubbens allmänna 
medel i det här speciella fallet.  

 
Ränta/investering av allmänna medel   

 
27. Om vår lionklubb investerar våra allmänna medel, skulle vi kunna använda 

räntan till administrativa kostnader? Nej, den erhållna räntan anses vara 
allmänna medel.  
 

28. Hur länge kan vår lionklubb investera allmänna medel innan vi spenderar 
dem?Medlen bör spenderas under samma år som de erhållits såvida de inte har 
blivit styrda till långsiktiga projekt.  

 
Andra frågor: 

 
29. Vår lionklubb säljer annonser i våra kalendrar. Får vi använda vinsten från 

annonsförsäljning som administrativa medel? Ja, men vinsten från försäljning 
av annonser kan anses vara orelaterad affärsinkomst och kan komma att beskattas. 
Konsultera en lokal skatte- eller juridisk rådgivare för mer information om 
orelaterade affärsinkomster.  
 

30. Kan administrativa medel och allmänna medel hållas på samma 
checkkonto?Ja, så länge det finns detaljerad redovisning av insättningar och 
kostnader för de olika medlen.   
 

31. Vår lionklubb sponsrar en leoklubb. Får vi använda allmänna medel för att 
starta leoklubbar? Ja, en leoklubb anses vara ett projekt för lionklubben och 
därför kan medlen till stöd för leoklubben kan vara allmänna medel.  

 

32. Vi skulle vilja skicka medlemmar i leoklubben till internationella 
kongressen. Kan vi använda allmänna medel till registrerings- och 
resekostnader för studenterna som åker till kongressen? Nej, det anses som en 
privat förmån för leo- och lionmedlemmar.  
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Sammanfattande tabell 

Så här samlas medel in Använda för allmänna 
projekt? 
(Aktivitetskonto) 

Använda för administrativa 
kostnader? (Administrativt 
konto) 

Administrativt – 
avgifter, hyror, böter, 
annonsvinster  

 

Ja 

 

Ja 

Allmänt  – alla 
insamlingsevenemang 
öppna för allmänheten, 
allmänna bidrag och arv 

 

Ja 

 

Nej * 

Räntor – ackumulerade 
investeringar från pengar 
som mottagits från 
allmänheten 

 

Ja 

 

Nej * 

 

Direkta kostnader vid penninginsamling. Direkta kostnader i samband med en 
insamlingsaktivitet riktad till allmänheten kan dras av från intäkter, för att fylla på 
administrativa kontot efter kostnader för att genomföra insamlingen.   

Lions-fastighet. Om lionklubben (eller distriktet) äger en fastighet som används för att 
uppfylla samhällsbehov i gemen kan en proportionell del av vinsterna från medel som 
samlats in genom att använda fastigheten användas till driftskostnader för fastigheten. 

 


