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KAPITEL XXIII 
AREA FORUM 

 
A. AREA FORUM 

 
1. Area Forum skall erkännas av Lions Clubs International när dessa har till syfte: 

 
a. Att främja Lions Clubs Internationals grundstenar och mål 
b. Att träna, utbilda och motivera distriktstjänstemän och klubbtjänstemän 
c. Att tillhandahålla utbyte av information och diskussioner avseende serviceaktiviteter, 

till exempel möjligheter till samarbetsprojekt. 
d. Att öka intresset för Lions Clubs International Foundation. 

 
2. Datum för area forum skall samordnas med Travel Department innan de bekräftas, för att 

därmed undvika att de sammanfaller med till exempel den internationella styrelsens 
möten. 
 
Följande datum föredras för genomförande av Area Forum: 
 
a. USA/Kanada - Andra eller tredje hela veckan i september 
b. EUROPA - Sista hela veckan i oktober till och med första hela veckan i november 
c. OSEAL - Andra eller tredje hela veckan i november 
d. OSEAL - Andra eller tredje hela veckan i november  
e. FOLAC - Andra eller tredje hela veckan i januari  
f. ANZI-pacific – Sista hela veckan i augusti eller första hela veckan in september.  
 

3. Ledning och genomförande av forum, till exempel planering, dagordning och 
programinnehåll, åligger den internationella styrelsens direktorer från det konstitutionella 
område där sådant forum kommer att genomföras. Dessa direktorer kan delegera 
forumets verksamhet till sådan kommitté (er) de anser lämpligt, men är ansvariga för att 
syfte och regler i den internationella styrelsens policymanual följs. Om det finns mer än 
en sittande förstaårsdirektor i det konstitutionella området där forumet kommer att 
genomföras skall den internationella presidenten utse en direktor att sitta med i 
planeringskommittén.  Om det inte finns en förstaårsdirektor i det konstitutionella 
området där forumet kommer att genomföras, kan den internationella presidenten utse en 
tidigare internationell direktor från det konstitutionella området där forumet kommer att 
genomföras.  Alla eventuella oegentligheter skall inrapporteras till Lions Clubs 
Internationals verkställande kommitté, så att åtgärder kan vidtas för att forumet skall följa 
reglerna i denna policy. Den utsedda skall utföra nedanstående uppgifter: 
 
a. Den utsedda skall vara kontaktperson mellan det internationella huvudkontorets 

personal och forumets ordförande. Begäran om mötesplats och tid för att hålla en 
presentation skall sändas till kontaktpersonen för godkännande av forumets kommitté. 

b. Den utsedda skall vara kontaktperson mellan andra direktorer från hans/hennes 
konstitutionella område och forumets kommitté. Han/hon skall skriftligen hålla 
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direktorerna informerade om forumets detaljer, till exempel anhållande om deras 
deltagande. 

c. Den utsedda skall till forumets planeringskommitté tillhandahålla Lions Clubs 
Internationals protokoll i kapitel XX i den internationella styrelsens policymanual, för 
att därmed säkerställa att alla regler följs. 

d. Varje forum skall ha en syftesbeskrivning och den utsedda skall i samarbete med 
forumets ordförande uppdatera densamma vid behov. 

e. Den utsedda skall samarbeta med Lions Clubs Internationals Travel Department för 
att säkerställa att all tillgänglig information erhålls avseende besökande tjänstemän, 
direktorer och adjungerade styrelsemedlemmar.  Den utsedda bör även säkerställa att 
personalen erhåller datumen för framtida forum så snart de finns tillgängliga så att 
tjänstemännen kan planera sina resor för framtida år. 

f. Den utsedda skall presentera en skriftlig rapport för den internationella styrelsen vid 
det styrelsemöte som infaller omedelbart efter det att forumet har genomförts. 
Rapporten skall vara en sammanfattning av genomförda evenemang vid forumet samt 
vilken roll tjänstemän och direktorer från det konstitutionella området hade vid 
forumet. En kopia av rapporten skall sändas in till första verkställandetjänsteman vid 
Lions Clubs International så snart som möjligt efter forumets genomförande, för att 
därmed ge tid till att rapporten översätts för den internationella styrelsens 
medlemmar. 
 

4. Alla forum skall vara självfinansierade och alla eventuella underskott ligger helt och fullt 
på sagda forum. Varje forum har rätt att debitera registreringsavgifter till ett lämpligt 
belopp. 
 

5. Alla lionmedlemmar i det konstitutionella område där forum kommer att genomföras 
skall bjudas in att delta. 
 

6. Forum skall genomföras på sådan plats, vilken alla lionmedlemmar i det konstitutionella 
området har frihet att registrera sig till samt där deras respektive distrikt och länder är 
erkända. 
 

7. Lions Clubs Internationals president skall inbjudas. Varje forum ska erbjuda den 
internationella presidenten, eller av denna utsedd person, att: 
 
a. Tala inför alla deltagande lionmedlemmar. 
b. Tala inför alla deltagande distriktsguvernörer vid ett separat möte. 
 

8. En lionmedlem, som utses av den internationella presidenten, skall presentera den 
internationella presidentens program och dess mål vid varje forum. 
 

9. Varje forum skall tillhandahålla en hotellsvit med ett sovrum samt måltider till den 
internationella presidenten eller av honom/henne utsedd person. Måltider och boende 
kommer att ersättas av organisationen och kommer att avräknas gentemot den 
internationella presidentens resebudget. 
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10. Närmast föregående internationella president och första vice presidenten kan delta i alla 
area forum. Andra och tredje vice presidenten kan delta i hans/hennes egna area forum.  
Måltider och boende kommer att ersättas av organisationen och kommer att avräknas 
gentemot tjänstemannens resebudget.  
 

11. Forum kan genomföras att även omfatta lionmedlemmar från ett  angränsande 
konstitutionellt område. 
 

12. I de fall multipeldistrikt har klubbar i två konstitutionella områden och ett av dessa 
konstitutionella områden inte har något forum, skall alla lionmedlemmar från detta 
multipeldistrikt ha rätt att delta i angränsande forum som fullvärdiga deltagare. 
 

13. Area Forum skall inte: 
 
a. På något sätt strida mot de internationella stadgarna och arbetsordningen. 

 
b. Samla in avgifter. Emellertid har varje forum rätt att debitera en registreringsavgift 

till lämpligt belopp. 
 

c. Involvera deltagarna på annat sätt än på frivillig väg. 
 

d. Placera eller skapa någon form av styrande struktur ovanför befintliga distrikt och 
multipeldistrikt. 
 

e. Involvera forumet i någon form av icke lionistiska aktiviteter. 
 

14. Area Forum får inte orsaka några kostnader för Lions Clubs International, förutom 
reserelaterade kostnader för internationella direktorer, tidigare internationella presidenter, 
adjungerade styrelsemedlemmar och den person som presidenten har utsett (och 
medföljande vuxen i sällskap) från det konstitutionella område där respektive forum 
genomförs, i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn. 
 

15. Den person som av den internationella presidenten har utsetts att sitta med i respektive 
forums planeringskommitté skall erhålla ersättning för resor, hotell och måltider för upp 
till två planeringsmöten av sagda forum i enlighet med den allmänna ersättningspolicyn. 
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