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KAPITEL XVII  
MEDLEMSKAP 

 
A. KLASSIFIKATIONER 

 
1. Hedersmedlem 

 
a. Det totala antalet hedersmedlemmar får inte överstiga 5 % av det totala antalet aktiva 

medlemmar i en klubb; för överskjutande bråkdel kan ytterligare en hedersmedlem 
godkännas. 
 

b. Lägsta åldersgräns för hedersmedlemskap skall vara trettio år. 
 

2. Ständigt medlemskap 
 
a. Alla ansökningar om ständigt medlemskap skall innan de godkänns granskas av det 

internationella huvudkontoret för att tillförsäkra att kvalifikationerna uppfyllts. 
 

b. Ständig medlem som godkänts efter den 1 juli 1980 kommer förutom ett kort i silver 
att erhålla tillsatsmärket "Life Member" utan kostnad.  Ytterligare tillsatsmärken kan 
inköpas. 

 
c. Ständigt medlemskap kan återkallas av den internationella styrelsen när giltigt skäl 

föreligger. 
 

3. Medlemskap i en lionklubb skall vara en av följande: 
 
a. Aktiv: En aktiv medlem har rätt att kandidera till varje befattning i klubben, distriktet 

eller organisationen samt rätt att rösta i alla ärenden som kräver omröstning. 
Skyldigheterna innefattar att betala medlemsavgifter utan dröjsmål, delta i klubbens 
aktiviteter och att uppträda på ett sätt som ger klubben gott anseende i samhället. 
Denna medlemskategori skall inkluderas i klubbens uträkning av delegater.  
 

b. Allmän medlem: En medlem i klubben som flyttat från orten, som av hälsoskäl eller 
annan giltig orsak inte regelbundet kan delta i klubbens sammanträden, men som 
önskar behålla sitt medlemskap i klubben och som klubbens styrelse önskar tilldela 
denna status. Klubbstyrelsen skall ompröva detta beslut var sjätte månad. En allmän 
medlem får inte inneha någon befattning och saknar rösträtt vid distriktsmöten, 
riksmöten och internationella kongresser. Medlemmen skall betala de 
medlemsavgifter, som klubben beslutar. Dessa avgifter skall innefatta distrikts-, 
multipeldistrikts- och internationella avgifter. Denna medlemskategori skall 
inkluderas i klubbens uträkning av delegater. 
 

c. Hedersmedlem: En person, som inte är medlem i klubben, men som gjort samhället 
eller klubben betydande tjänster och som klubben önskar hedra på ett särskilt sätt.  
Klubben skall betala inträdesavgift samt internationella-, distrikts- och 
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multipeldistriktsavgifter för hedersmedlemmen, som kan delta i möten, men som inte 
är berättigad till några av de privilegier som aktivt medlemskap innebär. Denna 
medlemskategori skall inte inkluderas i klubbens uträkning av delegater. 
 

d. Privilegierad medlem: En medlem i klubben som har varit medlem i organisationen 
under minst femton år och som, på grund av sjukdom, hög ålder eller annan av 
klubbstyrelsen godkänd orsak, är tvingad till att lämna sin ställning som aktiv 
medlem. En privilegierad medlem skall betala de avgifter som den lokala klubben 
fastställer, vilka skall inbegripa distrikts-, multipeldistrikts- och internationella 
avgifter.  Han/hon skall ha rätt att rösta och att behålla alla sina medlemsförmåner 
utom rätten att inneha någon befattning inom klubb, distrikt, multipeldistrikt eller 
internationellt. Denna medlemskategori skall inkluderas i klubbens uträkning av 
delegater. 
 

e. Ständig medlem: En medlem i klubben som antingen varit aktiv medlem under minst 
20 år och gjort betydande insatser för klubben, orten eller Lions Clubs International 
eller en medlem som är allvarligt sjuk eller varit aktiv medlem under minst 15 år och 
har fyllt 70 år kan beviljas ständigt medlemskap i klubben efter: 
 
(1) Rekommendation av klubben till organisationen. 
 
(2) Inbetalning av USD 500 eller motsvarande belopp i lokal valuta till Lions Clubs 

International genom klubben i stället för framtida internationella avgifter. 
 
Inget hindrar dock klubben från att avkräva en ständig medlem sådana avgifter som 
den anser vara skäliga. 
 
En ständig medlem skall ha samma rättigheter som en aktiv medlem så länge han/hon 
fullgör de skyldigheter som en aktiv medlem har. 
 
En ständig medlem som önskar flytta till annan ort och erhåller inbjudan om att gå 
med i en annan lionklubb skall automatiskt bli städig medlem i sagda klubb. 
 
Lionessmedlemmar som nu är aktiva medlemmar i sin lionklubb kan tillgodoräkna 
sig alla tidigare medlemsår som lionessmedlemmar gentemot kraven för ständigt 
medlemskap.  
 
Denna medlemskategori skall inkluderas i klubbens uträkning av delegater. 
 

f. Associerad medlem: En medlem som har sitt huvudmedlemskap i en annan 
lionklubb, men som bor eller arbetar i denna klubbs verksamhetsområde. Denna 
status kan erbjudas av klubbstyrelsen och skall granskas varje år. Associerad medlem 
skall inte inrapporteras på den sistnämnda klubbens månatliga medlemsrapport. 
 
En associerad medlem har rösträtt vid klubbmöten där han/hon är närvarande, men 
kan inte representera klubben som delegat vid distriktsmöte (enkel-, del-, tillfälligt 
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och/eller multipel-) eller internationell kongress.  Han/hon kan inte inneha klubb-, 
distrikts-, multipeldistrikts- eller internationella befattningar eller kommittéuppdrag 
genom klubben på distrikts-, multipeldistrikts- eller internationell nivå.  Associerad 
medlem skall inte betala internationell eller distriktsavgift (enkel-, del-, tillfälligt 
och/eller multipel-), men skall dock betala de medlemsavgifter som klubben 
fastställer. Denna medlemskategori skall inte inkluderas i  klubbens uträkning av 
delegater. 
 

g. Ansluten medlem: En person med gott anseende, boende inom klubbens 
verksamhetsområde och som för närvarande inte har möjlighet att vara aktiv medlem 
i klubben, men vill stödja den och dess hjälpinsatser samt vill vara ansluten till 
densamma. Anslutet medlemskap kan beviljas på inbjudan av klubbstyrelsen. 
 
En ansluten medlem har rösträtt vid klubbmöten där han/hon är närvarande, men kan 
inte representera klubben som delegat vid distriktsmöten (enkel-, del-, tillfälligt- 
och/eller multipel-) eller vid den internationella kongressen. 
 
Han/hon kan inte inneha klubb-, distrikts- eller internationella befattningar eller 
kommittéuppdrag i distrikt, multipeldistrikt eller internationellt. Ansluten medlem 
skall betala internationell-, multipel- och distriktsavgift samt andra avgifter som 
klubben fastställer. Denna medlemskategori skall inkluderas i klubbens uträkning av 
delegater. 
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BILAGA A 
TABELL ÖVER MEDLEMSKATEGORIER 
 

 
 

KATEGORI 

UTAN 
DRÖJSMÅL 
BETALA 
MEDLEMSAVGI
FT (KLUBB, 
DISTRIKT OCH 
INTERNATIONE
LL) 

DELTAGANDE I 
KLUBBENS 
AKTIVITETER 

HA ETT GOTT 
UPPTRÄDANDE 

VALBAR TILL 
BEFATTNING
AR I KLUBB, 
DISTRIKT 
ELLER 
INTERNATIO
NELLT 

RÄTT ATT 
RÖSTA 

DELEGAT VID 
DISTRIKTSMÖ
TE ELLER INT. 
KONGRESS 

AKTIV 
MEDLEM 
 

JA JA JA JA JA JA 

ANSLUTEN 
MEDLEM 
 

JA JA, NÄR 
MÖJLIGT 

JA NEJ ENDAST I 
KLUBB-
ÄRENDEN 

NEJ 

ASSOCIERA
D MEDLEM 

JA, MEN 
ENDAST 
KLUBB 

JA, NÄR 
MÖJLIGT 

JA NEJ DISTRIKTS-
MÖTE, 
(PRIMÄRT) 
ENDAST 
KLUBBFRÅG
OR (BÅDA) 

NEJ 

HEDERSMED
LEM 

NEJ, KLUBBEN 
BETALAR INT.- 
OCH 
DISTRIKTS-
AVGIFT  

JA, NÄR 
MÖJLIGT 

JA NEJ NEJ NEJ 

STÄNDIG 
MEDLEM 

JA, ENDAST 
DISTRIKT OCH 
KLUBB - INGEN 
INT. MEDLEMS-
AVGIFT 

JA, NÄR 
MÖJLIGT 

JA JA, OM 
ÅLIGGANDE
NA FÖR 
AKTIV 
MEDLEM 
FULLGÖRS 

JA, OM 
ÅLIGG-
ANDENA FÖR 
AKTIV 
MEDLEM 
FULLGÖRS 

JA, OM 
ÅLIGGANDEN
A FÖR AKTIV 
MEDLEM 
FULLGÖRS 

ALLMÄN 
MEDLEM  

JA JA, NÄR 
MÖJLIGT 

JA NEJ JA, ENDAST 
KLUBB-
ÄRENDEN 

NEJ 

PRIVILEGIER
AD MEDLEM  

JA JA, NÄR 
MÖJLIGT 

JA NEJ JA JA 
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B. PROGRAMMET FÖR FAMILJEMEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT FÖR 

FAMILJER  
 
1. Medlemsprogrammet för familjer ger familjer möjlighet att, efter inbjudan, gå med i en 

lionklubb och efter certifiering betala medlemsavgift för familj. Programmet är utformat 
både för befintliga medlemmar, vilka önskar att bjuda in familjemedlemmar att bli 
medlemmar i sin klubb och även för de klubbar som önskar att utöka sin samhällsservice 
genom att bjuda in fler familjer att bli medlemmar. Regler och kvalifikationer för 
familjemedlemskap följer nedan. 

 
2. Inom detta program är kvalificerad definition av ”familjer” följande: En familj omfattar 

alla medlemmar som bor i samma hushåll och som har släktskap genom födsel, giftermål 
eller på annat lagligt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, barn, make/maka, 
fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt 
på annat lagligt sätt. 

 
3. Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap 

i Lions, (2) för närvarande är medlemmar, eller går med, i samma klubb och (3) bor i 
samma hushåll. Nya familjemedlemmar måste bjudas in och godkännas av 
klubbstyrelsen. 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 medlemmar 
under 26 års ålder, förutsatt att de är studerar vid ett universitet eller en högskola eller 
genomgår militärtjänst i landet.  

 
4. Den första familjemedlemmen (huvudman i hushållet) skall betala full årlig internationell 

medlemsavgift samt dessutom tillämplig medlemsavgift till klubben, distriktet och 
multipeldistriktet. Upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar halv 
internationell medlemsavgift. En ständig medlem är kvalificerad som fullt betalande 
första medlem. Alla familjemedlemmar måste betala inträdesavgift och skall vara aktiva 
medlemmar med alla de rättigheter och skyldigheter detta innebär. Huvudmannen i 
hushållet är inte berättigad till andra avgiftsrabatter. 
 

5. För att kvalificera till medlemsavgift för familjer skall befintliga kvalificerade 
familjemedlemmar vara certifierade och inrapporterade senast den 31 maj respektive den 
30 november för att kunna faktureras den rabatterade medlemsavgiften för de kommande 
sex månaderna. Upp till fyra därpå följande kvalificerade familjemedlemmar, vilka 
uppfyller programmets kvalifikationer, skall till organisationen betala hälften av den 
årliga medlemsavgiften. Klubbtjänstemän som inrapporterar nya familjer till Lions Clubs 
International skall verifiera familjerelationen samt bostadsinformationen. Klubbar som 
inrapporterar medlemmar via pappersrapporter ska skicka in certifieringsformuläret för 
familjer tillsammans med den medlemsrapport där den nya medlemmen inrapporteras.  
Lions Clubs International kommer inte att utfärda några återbetalningar till klubbar som 
sänder in certifieringsformuläret efter det att den nya medlemmen har inrapporterats. I 
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sådana fall kommer medlemsavgift för familj att träda i kraft vid nästa 
faktureringstillfälle. 

 
6. När det gäller en nychartrad klubb skall familjecertifieringen göras samtidigt som 

klubben tar upp medlemmarna, antingen via MyLCI eller på rapporten över 
chartermedlemmar. Om familjeprogrammet används vid bildande av en ny klubb måste 
den nya klubben ha minst tio (10) medlemmar, vilka betalar full medlemsavgift.  

 
7. I enlighet med organisationens stadgar kan medlemskap endast beviljas för personer som 

är myndiga. Med anledning av detta skall personer som ej har uppnått myndig ålder ej 
beviljas formellt medlemskap och skall ej tas med på klubbens medlemslista. I de fall 
omyndiga personer söker medlemskap rekommenderas klubbarna att istället att stå fadder 
för en leoklubb eller bilda en lejonungeklubb. 

 
8. Ingen återbetalning kommer att utfärdas till de klubbar som ändrar en medlems 

inträdesdatum för att kunna erhålla medlemsavgift för familjer.  
 

9. För att verifiera att familjemedlemmarna bor i samma hushåll och för andra 
kvalifikationer skall klubbsekreteraren fylla i ett certifieringsformulär för varje familj 
samt ange vilken typ av stödjande dokumentation han/hon har använt för att fastställa att 
familjemedlemmarna uppfyller kvalifikationerna. Ansökan skall göras på MyLCI, 
klubbar som använder sig av den fysiska månatliga medlemsrapporten, för att lägga till 
medlemmar, kan skicka in ansökan i pappersformat. 

 
10. Klubbar som inregistrerar mer än tio familjemedlemmar under en och samma månad 

skall till Lions Clubs International sända in ytterligare dokumentation, vilken skall 
bekräfta att familjemedlemmarna är kvalificerade till familjemedlemskap. Dessa 
medlemmar kommer inte att inregistreras i det internationella medlemsregistret förrän 
sagda dokumentation har erhållits och granskats vid det internationella huvudkontoret. 

 
11. Familjer som har certifieras i enlighet med medlemskap för familjer skall endast erhålla 

ett exemplar av tidningen THE LION.  
 

12. Familjemedlemmar omfattas av regeln gällande medlemskap i ett år och en dag avseende 
uträkning av antalet delegater i klubben. 
 

13. Klubbar som av organisationen bedöms missköta familjeprogrammet, eller utnyttjar det 
för att påverka antal klubbdelegater, kan komma att avkrävas full medlemsavgift för alla 
familjemedlemmar i klubben från den tidpunkt det har kunnat fastställas att överträdelsen 
inleddes. Dessutom har organisationen rätt att hindra sådan klubb från att lägga till 
familjemedlemmar inom medlems-programmet för familjer under en period om två år 
från det att överträdelsen inträffade. 

 
14. En genomgående granskning kommer att genomföras vid fall där rabatten för 

familjemedlemmar har missköts genom otillåtet användande av rabatten för individer 
som inte bor i samma hushåll (med undantag för de medlemmar som är under 26 år och 
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studerar vid ett universitet eller en högskola eller genomgår militärtjänst i landet) och för 
icke-familjemedlemmar. 

 
 

 
 

C. MEDLEMSPROGRAM FÖR STUDENTER, LEO TILL LION-PROGRAM OCH 
MEDLEMSAVGIFTER 
 
1. Medlemsprogrammet för studenter ger studenter möjlighet att, efter inbjudan, gå med i 

lionklubbar, till exempel lionklubbar vid högskolor och universitet, och därmed betala 
rabatterad medlemsavgift. Programmet är utformat både för lionklubbar vid högskolor 
och universitet och för klubbar som önskar att utöka sin service genom att involvera fler 
studenter. Regler och villkor i detta program har fastställts av den internationella 
styrelsen. 

 
2. Medlemsprogrammet för studenter är öppet för studenter från myndig ålder till och med 

30 års ålder.  
 

a. Inom detta program är kvalificerad definition av ”student” följande: En student är en 
person som är inskriven vid en utbildningsinstitution. Nya studentmedlemmar måste 
bjudas in och godkännas av klubbstyrelsen.  

 
b. Alla medlemsutmärkelser, som inkluderar lionklubbar vid högskolor och universitet 

eller studentmedlemmar i utmärkelsekriterierna, kommer inte anses uppnådda förrän 
alla utestående skulder är betalda. 

 
3. Studentmedlemmar som uppfyller kvalifikationerna i stycke 2 ovan skall betala halv 

internationell medlemsavgift samt är befriade från alla inträdesavgifter. Så snart 
studenten uppfyller dessa kvalifikationer är studenten kvalificerad till den rabatterade 
medlemsavgiften till och med examensdagen, underrättelse om förändrad status för 
studenten erhålls eller till dess att studenten når 31 års ålder, vilkendera kommer först. 
Det rekommenderas att distrikt och multipeldistrikt överväger att antingen undanta eller 
sänka sina respektive medlemsavgifter för studentmedlemmar på det sätt de finner 
lämpligt. Studenter över 30 år som går med i, eller chartrar, en lionklubb vid en högskola 
eller ett universitet kvalificerar för den lägre inträdesavgiften/charteravgiften på USD 10. 
Alla kvalificerade studentmedlemmar skall vara aktiva medlemmar med rättigheter, 
skyldigheter och förmåner därav. 
 

4. Studentmedlemmar skall tillhandahålla dokumentation som verifierar inskrivning vid en 
utbildningsinstitution samt studentens ålder. Distriktsguvernören, Guiding Lion eller 
klubbsekreteraren skall för varje kvalificerad studentmedlem fylla i och till det 
internationella huvudkontoret skicka in ett certifieringsformulär för studentmedlemmar 
på vilket skall anges vilken typ av dokumentation som har granskats av honom/henne för 
att verifiera studentens inskrivning vid en utbildningsinstitution och studentens ålder, 
denna information kan även inrapporteras via MyLCI. 
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5. Lionklubbar vid högskolor och universitet har en förlängd uppdateringsperiod för 

medlemsändringar av studenter vid halvårsfaktureringen av internationella 
medlemsavgifter, för att därmed anpassa denna till ett normalt skolår. Lionklubbar vid 
högskolor och universitet till och med den 31 mars för januarifaktureringen och till och 
med den 30 september för julifaktureringen på sig att uppdatera sin medlemslista. Lions 
Clubs International kommer till lionklubbar vid högskolor och universitet att återbetala 
avgifter för de medlemsändringar som har gjorts inom ovanstående tidsperiod. 
 

6. Klubbar som enligt Lions Clubs International missbrukar medlemsprogrammet för 
studenter kan komma att avkrävas full betalning av internationell medlemsavgift för alla 
studentmedlemmar i klubben från den tid missbruket av programmet inträffade. 
Dessutom har organisationen rätt att hindra sådan klubb från att lägga till 
studentmedlemmar inom medlemsprogrammet för studenter under en period om två år 
från det att missbruket inträffade. 
 

7. Leo till Lion-programmet erbjuder en enkel övergång för tidigare leomedlemmar. 
Nuvarande och tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år som har varit 
medlem i en leoklubb under minst ett år och en dag skall betala halv normal internationell 
medlemsavgift och är befriad från alla inträdesavgifter.  En medlem som uppfyller kraven 
för Leo till Lion är fortlöpande kvalificerad till programmet till dess att medlemmen 
uppnår 31 års ålder.   
 

8. Dessutom, i de fall en grupp nuvarande eller tidigare leomedlemmar ansöker om att 
chartra en ny klubb med likasinnade unga vuxna skall alla nya klubbmedlemmar från 
myndig ålder till och med 30 års ålder vara kvalificerade till Leo till Lion-programmet, 
under förutsättning att minst tio av de nya klubb-medlemmarna är tidigare 
leomedlemmar.  Medlemmar över 30 års ålder är kvalificerade att bli medlemmar i 
klubben, men kvalificerar inte till Leo till Lion-programmet. 
 

9. Leo lionmedlemmar skall tillhandahålla certifikat för tidigare medlemsår som Leo och 
dokumentation som verifierar medlemskap och ålder. Unga vuxna skall tillhandahålla 
dokumentation som verifierar ålder. Distriktsguvernören, Guiding Lion eller 
klubbsekreteraren skall för varje kvalificerad studentmedlem fylla i och till det 
internationella huvudkontoret skicka in ett certifieringsformulär för  Leo till Lion, på 
vilket han/hon skall markera vilken typ av dokumentation som har granskats för att 
verifiera leomedlemmens medlemskap och/eller ålder. 
 

10. När en ny lionklubb vid en högskola eller ett universitet chartras, eller en klubb där 
majoriteten av medlemmarna är studenter, krävs att varje medlem som kvalificerar till 
medlemsprogrammet för studenter i förväg betalar internationell medlemsavgift för ett år, 
i enlighet med medlemsavgift för studenter, i samband med att den nya klubben chartras. 
Dessa avgifter skall bifogas tillsammans med charteransökan. 
 

11. Befintliga medlemmar måste vara noterade som leomedlemmar eller tidigare medlemmar 
i sin respektive medlemshistorik för att kunna uppdatera sin medlemskategori till Leo 
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Lion. För att befintlig medlem skall kunna erhålla status som tidigare leomedlem måste 
formuläret för certifiering av Leo till (LL-2) skickas till Lions Clubs International eller 
inrapporteras via MyLCI. 
 
 

D. KONTINUERLIGT MEDLEMSKAP 
 
Den verkställande kommittén kan efter gottfinnande bevilja kontinuerligt medlemskap i ett 
land där den politiska situationen så berättigar. 
 
 

E. AVGIFTER 
 
1. Inträdesavgiften för nya medlemmar skall vara USD 35.00. 

 
2. En före detta eller nuvarande leomedlem som överlämnar certifikat för tidigare 

medlemsår som Leo behöver inte betala inträdesavgift. 
 

3. En före detta eller nuvarande leomedlem som överlämnar certifikat för tidigare 
medlemsår som Leo behöver inte betala charteravgift. 
 
 

F. MEDLEMSPROGRAM 
 
Nyckelutmärkelseprogram 
 
1. Från och med den 1 juli 2002 kommer nyckelutmärkelser att utfärdas grundat på det 

totala antalet nya medlemmar en medlem har varit fadder för och som uppfyller gällande 
fordringar. Följande utmärkelser är aktuella: 
 
  2 Membership Key 100 Membership Key 
  5 Membership Key 150 Membership Key 
10 Membership Key 200 Membership Key 
15 Membership Key 250 Membership Key 
20 Membership Key 300 Membership Key 
25 Membership Key 350 Membership Key 
50 Membership Key 400 Membership Key 
75 Membership Key 450 Membership Key 

500 Membership Key 
 
Varje nyckelutmärkelse kommer att ha speciell design som godkänts av styrelsen och 
kommer att ange det antal medlemmar som sponsrats. 
Alla nyckelutmärkelser skall bäras på rockslaget. 
 
Alla nyckelutmärkelser, från och med 25 Member Key kommer att åtföljas av en medalj 
med samma design, men avsevärt större, vilken kan bäras i ett band. 
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Utmärkelser som liknar Lions Clubs Internationals nyckelutmärkelser får inte användas 
av lionklubbar eller distrikt. 
 

2. Kvalifikationer 
 
a. En ny medlem måste vara medlem i ett år och en dag innan namnet kan användas för 

en nyckelutmärkelse.  
b. Namnet på den nya medlemmen och faddern måste inrapporteras på MyLCI 

tillsammans med fadderns internationella medlemsnummer och klubbens 
internationella nummer.  

c. Ingen fadder kan erhålla mer än en nyckelutmärkelse av samma slag.  
d. Överförda och återinförda medlemmar godkänns inte vid utfärdande av 

nyckelutmärkelser.  
e. Endast en fadder kan tillgodoräkna sig en ny medlem.  
f. En begäran om att få byta fadder måste ankomma till det internationella kontoret 

inom 90 dagar efter det att den nya medlemmen tagits upp i klubben.  
g.   Nyckelutmärkelser kommer att delas ut till en fadder om den nya medlemmen har 

fullgjort sina skyldigheter. 
 

3. Chevrons 
  

a.  Chevronutmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone kommer varje år att 
tilldelas medlemmar som har varit medlemmar i:  10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
55, 60, 65, 70, 75 år och över.  

b. Tidigare lionessmedlemmar, som väljer att bli lionmedlemmar kan tillgodoräkna sina 
år som lionessmedlem som en del av sitt medlemskap som lionmedlem.  Åren som 
lionessmedlem kan endast dateras tillbaka till 1975 då programmet officiellt 
godkändes. Formulär för inregistrering av lionessmedlemskap skall användas.  

c. Tidigare leomedlemmar, som väljer att bli linmedlemmar kan tillgodoräkna sina år som 
leomedlem som en del av sitt medlemskap som lionmedlem. Formuläret Leo till Lion 
(LL2) används i detta syfte. 
 
 

G. RAPPORTER 
 
Cumulative Membership and Club Summary Report (sammanställning över medlemmar och 
klubbar) skall sammanställas per den sista dagen i varje månad och skall lista antalet klubbar, 
stiftelsemedlemmar och det totala medlemsantalet för respektive månad med 
verksamhetsårets sista rapport sammanställd per den 30 juni. 
 
 

H. ANTI-DISKRIMINERINGSPOLICY  
 

Lions Clubs International har antagit en anti-diskrimineringspolicy. Lionklubbar och 
medlemmar får inte diskriminera på grund av ras, hudfärg, religion, trosbekännelse, 
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härkomst, börd, kön, äktenskaplig status, ålder, funktionshinder, krigsveteranstatus eller 
annan enligt lag skyddad status. Underlåtenhet att följa denna policy utgör opassande 
uppförande av en lionmedlem och/eller en lionklubb och kan resultera i att klubben försätts i 
status quo och/eller att klubbens stiftelsebrev återkallas i enlighet med den internationella 
styrelsens policyer.   
 

 


	A. KLASSIFIKATIONER
	B. PROGRAMMET FÖR FAMILJEMEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT FÖR FAMILJER
	C. MEDLEMSPROGRAM FÖR STUDENTER, LEO TILL LION-PROGRAM OCH MEDLEMSAVGIFTER
	D. KONTINUERLIGT MEDLEMSKAP
	E. AVGIFTER
	F. MEDLEMSPROGRAM
	Nyckelutmärkelseprogram

	G. RAPPORTER
	H. ANTI-DISKRIMINERINGSPOLICY

