MEDLEMSKATEGORIER OCH
AVGIFTER
Ny medlem

Nya medlemmar betalar inträdesavgift på USD 35 eller måste
inlämna tillämpligt formulär för avgiftsbefrielse. Internationell
medlemsavgift uppgår till USD 43. Ytterligare avgift till klubb,
distrikt och multipeldistrikt kan tillkomma.

Transfermedlem

Medlems-

Transfermedlemmar som fullgjort sina skyldigheter betalar
ingen inträdesavgift om de överförs till en befintlig klubb inom
12 månader.

Familjemedlem

Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en
lionklubb erhålla en rabatterad medlemsavgift. Den första
familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full
internationell medlemsavgift (USD 43,00) och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv
internationell medlemsavgift (USD 21,50). Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgiften på USD 35,00.
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 lagligt sätt.
Skicka in certifieringsformuläret för familjer (TK-30).

Student

VILKA ÄR LIONS?

ansökan

Lions tillgodoser behov både lokalt och ute i världen. De 1,4
miljoner medlemmarna i vår frivilligorganisation i 206 länder och
geografiska områden är olika på många sätt men vi delar en central tro: – samhället är vad vi gör det till.

LIONS HJÄLPER
Lions är mest kända för framgångsrika hjälpinsatser inom synområdet och hjälpinsatserna varierar runtom i världen. Lionmedlemmar gör frivilliginsatser för många andra typer av projekt, till
exempel vårdar vår miljö, tillhandahåller mat till hemlösa samt ger
hjälp till äldre och handikappade.

Vilka behov finns i ert samhälle?

Studenter från myndig ålder till och med 30 år betalar ingen
inträdesavgift och endast halv internationell medlemsavgift.
Studenter äldre än 30 år som går med i en högskoleklubb
betalar USD 10,00 i inträdesavgift och full internationell
medlemsavgift. Skicka in ett certifieringsformulär (STU-5) för
varje student.

Nuvarande eller tidigare leomedlem

Alla tidigare leomedlemmar är befriade från inträdesavgift.
Nuvarande eller tidigare leomedlemmar till och med 30 år,
som har varit medlemmar i ett år och en dag, betalar halv
internationell medlemsavgift. Skicka in Certifiering av Leo till
Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) för varje
nuvarande eller tidigare leomedlem under 30.

Unga vuxna

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

Extension and Membership Division
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842, USA
Telefon: (1) 630 203 3831
Fax: (1) 630 571-1691
E-post: memberops@lionsclubs.org
Webbplats: www.lionsclubs.org
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Vi är globala

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Inbjudan/ansökan om medlemskap
Lionklubbens namn: __________________________________________________________________________
Medlemssponsor:____________________________________________________________________________

Klubbsekreterarens namnteckning:

Förnamn: _________________________________________________ Mellannamn: __________
Efternamn:________________________________________________
Kön:

Man

Kvinna

Suffix:__________

Yrke:_________________________________________________________

Födelsedatum: ______________________________ Make/makas namn:_______________________________
Adress:_____________________________________________________________________________________
Ort:____________________________________________ Postnummer:_________ Land:__________________
Telefon: _____________________________ E-post:_________________________________________________
Vänligen läs om kvalifikationer och avgifter för följande:
Jag är:
Ny medlem
Tidigare medlem
		

Transfermedlem

Medlemsnummer:___________________________
(Om okänt, skicka e-post till stats@lionsclubs.org)

Tidigare klubbens namn:_____________________________ Tidigare klubbens nummer:__________
Familjemedlem

Studentmedlem

Nuvarande eller tidigare leomedlem

Ung vuxen

Bifogar USD___________ som inträdesavgift, utöver USD ______________ för internationell,
multipeldistrikts-, distrikts- och klubbavgift.
Jag accepterar att bli medlem i Lions Clubs International och att standarder är begränsade till personer
med god moral och gott anseende. Jag förstår vikten av att ge personlig service på min hemort i
samarbete med andra samhällstillvända personer. Jag förstår att medlemskapet inte är giltigt förrän det
godkänts av klubbens styrelse.
Namnteckning: _________________________________________________ Datum:_________________

FÖR KLUBBENS SEKRETERARE

Jag bekräftar att styrelsen har godkänt att denna
person blir medlem i den här lionklubben.

UPPGIFT
Att göra det möjligt för frivilliga att tjäna i samhället, tillgodose humanitära behov,
främja fred och internationell förståelse genom våra lionklubbar.

CHECKLISTA
Behåll en kopia av det ifyllda
ansökningsformuläret för klubbens arkiv.
Skicka inte in det till Lions Clubs International.
Lägg till medlemmen på MyLCI eller
ta
med medlemmens namn och adress i
månadens medlemsrapport.
När inträdesavgiften och andra avgifter har
samlats in och den nya medlemmen har
fått
ett medlemskort, lämna pengarna till
klubbens kassör.
Lägg till den nya medlemmens namn och adress
på klubbens medlems- och utskickslistor.
Se till att den nya medlemmen får en folder för
ny medlem. Materialet i den presenteras vid den
nya medlemmens intagningsceremoni.
Visa den nya medlemmen
klubbrekvisitakatalogen så att han/hon får veta
vilka artiklar som kan beställas, såsom skjortor
eller personliga namnbrickor.

