KAPITEL V
KLUBBAR
A. INVIGD KLUBBS ÅLIGGANDEN
1. Varje invid klubb skall ha följande åligganden:
a. Sammanträda eller genomföra evenemang regelbundet.
b. Om icke annorlunda föreskrives häri, varje år inkassera en minimiavgift från varje
medlem, som täcker internationella och distriktsavgifter (enkel-, del- och multipel-)
och sådana andra utgifter som hänför sig till klubbens administration.
c. Stimulera till regelbundet deltagande i klubbaktiviteter.
d. Genomföra aktiviteter som främjar samhällets bästa i kulturellt, socialt och etiskt
avseende liksom internationellt samförstånd.
e. Regelbundet sända in månadsrapport till det internationella kontoret på fastställda
blanketter, med sådan information som den internationella styrelsen må begära.
f. Månatligen till det internationella huvudkontoret inrapportera den information som
begärs av den internationella styrelsen.
g. Årligen före den 15 april välja tjänstemän, vars ämbetsperiod skall börja senast den 1
juli det år valet förrättats.
h. Noggrant granska till medlemskap föreslagna medlemmar. Denna granskning skall
omfatta upplysning från personer på den ort där den föreslagna medlemmen är bosatt,
anställd eller innehar affärsrörelse.
i. Upprätthålla, skydda och förbättra The International Association of Lions Clubs
anseende.
j. Efterfölja sådan policy och sådana fordringar som den internationella styrelsen må
föreskriva.
k. Främja Lions Clubs Internationals syften och Lions Etik.
l. Lösa konflikter som uppstår inom klubben i enlighet med "Förfarande för lösning av
konflikter på klubbnivå" fastställd av den internationella styrelsen.
B. KLASSIFIKATIONER
1. Fullgjorda skyldigheter
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En klubb som fullgjort sina skyldigheter:
a. Är inte placerad i status quo eller i finansiell avstängning
b. Verkar i enlighet med de internationella stadgarna och arbetsordningen och den
internationella styrelsens policy.
c. Klubben har vidare:
(1) Betalat sina internationella och distriktsavgifter (enkel-, del- och multipel-) och
(2) inga obetalda internationella avgifter överstigande USD 10 samt
(3) inga obetalda skulder på klubbkontot hos Lions Clubs International överstigande
USD 50,00 som är äldre än 90 dagar.
C. STATUS QUO
Status quo är ett tillfälligt återkallande av klubbens charter, rättigheter, privilegier och
skyldigheter. Den verkställande administratören, och divisionerna utsedda av den verkställande
administratören har, på den internationella styrelsens vägnar, rätt att försätta lionklubbar i status
quo och att frisläppa lionklubbar från status quo. Syftet med status quo är att stoppa
verksamheten i de klubbar som inte fullgör sina skyldigheter som lionklubb tills det att orsaken
till att klubben har placerats i status quo har retts ut eller tills det att klubben läggs ned.
Lionklubbar kan placeras i följande status quo-kategorier:
•
•
•
•
•

Underlåtenhet att följa organisationens syften, eller om man handlat på ett olämpligt sätt,
till exempel (men inte begränsat till) att inte lösa konflikter i klubben eller varit
involverad i juridiska tvister.
Underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter som lionklubb, till exempel (men inte
begränsat till) att inte genomföra klubbmöten eller evenemang regelbundet eller
underlåtenhet att sända in den månatliga medlemsrapporten under tre månader i följd.
Klubben är icke-existerande eller fiktiv.
Klubben har begärt att få lägga ned sin verksamhet eller gå samman med en annan klubb.
Klubbar kan försättas i olika status quo-kategorier och kan komma att inkludera klubbar
som tidigare lagts ned av andra anledningar.

1. Underlåtenhet att följa organisationens syften: En klubb kan omedelbart komma att
placeras i status quo om klubben och dess medlemmar har inrapporterats på grund av en
allvarlig handling, som till exempel vidtagna juridiska åtgärder eller underlåtenhet att
lösa klubbkonflikter.
a. När en klubb försatts i status quo kan den inte:
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Genomföra serviceaktiviteter.
Genomföra några insamlingsaktiviteter.
Delta i evenemang eller seminarier i distrikt, multipeldistrikt eller internationellt.
Delta i något röstningsförfarande utanför klubben.
Stödja eller nominera kandidater till poster i distriktet, multipeldistriktet eller
internationellt.
(6) Sända in den månatliga medlemsrapporten och andra rapportformulär.
(7) Stå fadder för en lionklubb eller bilda en leoklubb eller lionessklubb.
b. För att en klubb i status quo skall återfå fullgod status måste klubben:
(1) Reda ut orsakerna till att klubben försattes i status quo.
(2) Betala alla utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och internationella
konton.
(3) Skicka in en komplett ifylld reorganiseringsrapport för att inrapportera eventuella
medlems- och ledarskapsförändringar.
(4) Rekommendation att frisläppa en klubb från status quo kan göras när som helst
under året.
c. Nedläggning: Vid allvarliga överträdelser, och när det är till fördel för organisationen,
kan en klubbs charterbrev återkallas på begäran av verkställande administratören,
eller dennas utsedda representant, i samråd med den juridiska divisionen.
2. Underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter som lionklubb kan till exempel
inkludera, men är inte begränsat till, underlåtenhet att regelbundet genomföra klubbmöten
eller evenemang, underlåtenhet att skicka in medlemsrapporten under tre månader eller
mer, underlåtenhet att betala distriktets eller multipeldistriktets avgifter eller liknande
skyldigheter i enlighet med punkt A.1 i detta kapitel eller de internationella stadgarna och
arbetsordningen.
Begäran om att försätta en klubb, som inte fullgör sina skyldigheter, i status quo ska
skickas in av distriktsguvernören och vara godkänd av första vice distriktsguvernören och
zonordföranden. Tillräcklig information, som demonstrerar att klubben inte följer
internationella stadgar och arbetsordning eller den internationella styrelsens
policymanual, samt vilka åtgärder som vidtagits av DG-teamet, måste skickas in
tillsammans med begäran. Begäran måste ankomma senast 90 dagar före
distriktsmötet/riksmötet. Klubben kommer att försättas i status quo när det finns
betydande dokumentation som visar att klubben inte följer de internationella stadgarna
och arbetsordningen.
a. När en klubb försatts i status quo kan den inte:
(1) Genomföra serviceaktiviteter.
(2) Genomföra några insamlingsaktiviteter.
(3) Delta i evenemang eller seminarier i distrikt, multipeldistrikt eller internationellt.
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(4) Delta i någon typ av omröstningsförfarande utanför klubben.
(5) Stödja eller nominera kandidater i distrikt, multipeldistrikt eller på internationell
nivå.
(6) Inrapportera medlemmar via officiella metoder.
(7) Stå fadder för en lionklubb eller bilda en leoklubb eller lionessklubb.
b. Alla tänkbara åtgärder skall vidtas för att hjälpa de klubbar som befinner sig i status
quo innan deras charterbrev återkallas. Följande rutiner skall följas för att ge hjälp och
stöd till klubbar som befinner sig i status quo:
(1) När en klubb har försatts i status quo på grund av underlåtenhet att fullfölja sina
skyldigheter som lionklubb skall distriktsguvernörens team, eller
samordningslion, omedelbart inleda ett samarbete med klubben med målet att
klubben skall frisläppas från status quo. Distriktsguvernörens team måste hålla
distriktsguvernören informerad om de framsteg som gjorts bland de klubbar i
zonen som befinner sig i status quo.
(2) Om det är till hjälp kan distriktsguvernören utse en Certified Guiding Lion för att
hjälpa klubben att återfå fullgod status. Certified Guiding Lion måste vara
godkänd av både klubben och DG-teamet.
(3) Distriktsguvernören eller samordningslion måste följa framstegen och skriftligen
informera LCI:s huvudkontor om vilka framsteg som görs eller rekommendera att
klubben läggs ned.
c. För att en klubb i status quo skall återfå fullgod status måste klubben:
(1) Reda ut orsakerna till att klubben har placerats i status quo.
(2) Betala alla utestående skulder till distriktet, multipeldistriktet och internationella
konton.
(3) Skicka in en komplett ifylld reorganiseringsrapport för att inrapportera eventuella
medlems- och ledarskapsförändringar.
(4) Rekommendation att frisläppa en klubb från status quo kan göras när som helst
under året.
(5) När en klubb har reorganiserats har den möjlighet att revidera sin
medlemsförteckning och uppgifterna om tjänstemännen.
d. Nedläggning: Klubbar som inte uppvisar en förbättring eller gör ett allvarligt försök att
uppfylla internationella stadgar och arbetsordning, och den internationella styrelsens
policymanual, inom angiven tid kommer att framläggas för den internationella
styrelsen, vilken kommer att bedöma om klubben ska läggas ner, vara kvar i status quo
eller återfå sin status som aktiv.
3. Icke-existerande eller fiktiv klubb
a. Om en lionklubb misstänks vara en fiktiv klubb som inte är verksam skall klubben
noggrant granskas, vilket kan innebära att man:
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(1) Granskar den månatliga medlemsrapporten och vakanser eller mönster i
medlemstillväxt- eller minskning.
(2) Samlar in bevis på klubbmöten eller aktiviteter.
(3) Verifierar att medlemsavgifterna har betalats (distriktets, multipeldistriktets och
de internationella).
(4) Bekräftar närvaro vid zon- och regionmöten och distriktsevenemang
(5) Kontrollerar om flera charteransökningar sänds in samtidigt från ett distrikt.
(6) Samlar in rapporter från distriktsguvernören, första och andra vice
distriktsguvernörer, zonordförande, regionordförande, berörda GLT-, GMT- och
GST- koordinatorer i det globala arbetsteamet och övriga distrikts- och
multipeldistriktsledare.
(7) Kontaktar de internationella direktorerna från området för att verifiera att klubben
existerar och be om deras kommentarer.
(8) Samlar in övrig relevant information.
(9) Ett skriftligt meddelande ska samtidigt sändas till klubben, som rekommenderat
brev eller annat sätt som bekräftar att mottagaren erhållit brevet, för att upplysa
klubbpresidenten om att deras klubb är föremål för granskning av organisationen
samt be presidenten om ett svar. Om inget svar erhålls inom två veckor ska
förfarandet upprepas på nytt.
b. Om inget svar erhålls efter det andra skriftliga meddelandet skall ytterligare ett brev
sändas till distriktsguvernören, första och andra vice distriktsguvernören och
distriktets extensionordförande för att upplysa dem om att klubben kommer att
försättas i status quo och att distrikts- och klubbservicekommittén kommer att
granska den insamlade informationen och framlägga sina rekommendationer till den
internationella styrelsen, som till exempel:
(1) Nedläggning av klubben
(2) Distriktsguvernörerna som har godkänt klubben kan komma att diskvalificeras för
alla utmärkelser som organisationen utfärdar, förlora sin status som tidigare
distriktsguvernörer och kan komma att tvingas avsluta sitt medlemskap i
organisationen.
(3) Fadderklubben kan komma att försättas i status quo.
(4) Övriga åtgärder som bedöms lämpliga kan komma att vidtas.
c. Med anledning av den tid det tar att genomföra granskningen skall information om en
klubb som misstänks vara fiktiv skickas till District and Club Administration Division
senast 90 dagar innan distrikts- eller riksmötet.
d. Klubben kommer att placeras i status quo när man har mottagit betydande
dokumentation som visar att klubben inte följer de internationella stadgarna och
arbetsordningen.
e. Nedläggning: Klubbar som misstänks vara fiktiva kommer att tas upp av den
internationella styrelsen, vilken kommer att bedöma om klubben ska läggas ner, vara
kvar i status quo eller återfå sin status som aktiv.
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4. Upplösning eller sammanslagning. när en lionklubb underrättar det internationella
huvudkontoret om att den önskar att upplösas eller gå samman med en annan klubb, och
distriktsguvernören stödjer åtgärden, och det inte verkar finnas andra alternativ, kommer
klubben automatiskt att läggas ner.
D. UPPHÄVA NEDLÄGGNING
Nedläggning av en klubb kan upphävas inom tolv månader från det datum klubben lades ner
om orsakerna till nedläggning har retts ut. Alla tidigare avgifter måste betalas.
Distriktsguvernören eller samordningslion måste skicka in en reorganiseringsrapport för att
nedläggningen skall upphävas. Begäran om reorganisering som kommer in mindre än 90
dagar före ett distrikts- eller multipeldistriktsmöte kan skjutas upp tills det att mötet är
avslutat.
E. PRIORITERAD KLUBB
Beteckningen prioriterad klubb gör det möjligt för distriktsguvernörens team
(distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören) att
göra ytterligare två besök till klubben på bekostnad av den befintliga
distriktsguvernörsbudgeten. Beteckningen förändrar inte klubbens status, rättigheter eller
skyldigheter utan har utformats för att tillhandahålla stöd till klubbar som är i behov av extra
stöd.
Prioriterade klubbar omfattar automatiskt alla klubbar som chartrats under de senaste 24
månaderna, klubbar som försatts i status quo, stängts av på grund av finansiella skäl och
klubbar som upplösts under de senaste 12 månaderna och kan återinföras.
Distriktsguvernören kan begära att ytterligare fem klubbar erhåller beteckningen prioriterad
klubb. För att begära beteckningen prioriterad klubb för en klubb som inte nyligen chartrats,
upplösts, försatts i status quo eller stängts av på grund av finansiella skäl, måste
distriktsguvernören ange varför extra stöd är nödvändigt, tillhandahålla en plan som
beskriver vilket stöd klubben behöver samt utse en Guiding Lion till klubben. Denna plan
måste vara godkänd av klubben, distriktsguvernören och första vice distriktsguvernören och
ska sedan skickas till District and Club Administration Division. Klubbarna måste fortsätta
betala sina avgifter och uppfylla sitt ansvar som lionklubb, annars riskerar de att stängas av
på grund av finansiella skäl och bli nedlagda. Om mätbara framsteg inte görs inom sex
månader kan dessa klubbar förlora sin beteckning som prioriterad klubb. En klubb anses ha
nått framgång när den har uppnått de mål som klubben fastställde när den erhöll
beteckningen prioriterad klubb. Fler än fem klubbar kan erhålla beteckningen prioriterad
klubb om detta godkänns av distrikts- och klubbservicekommittén.

Gäller från och med den 6 april 2019

KAPITEL V
Sidan 6

F. SKYDDANDE STATUS
1. En lionklubb kan placeras i skyddande status, på begäran av distriktsguvernören, om
landet eller det område där lionklubben är belägen har drabbats av:
a.
b.
c.
d.

Krig eller annan typ av uppror
Politisk oro
Naturkatastrofer
Alla andra särskilda omständigheter som förhindrar en lionklubb att fungera normalt.

2. En lionklubb skall inledningsvis vara placerad i skyddande status i 90 dagar, plus i
ytterligare dagar om så krävs.
3. En lionklubb som är placerad i skyddande status är tillåten att fungera normalt, baserat på
definitionen av en lionklubbs verksamhet i den internationella styrelsens policymanual,
men är undantagen från:
a. Betalning av distriktets, multipeldistriktets och de internationella medlemsavgifterna.
b. Inrapportera medlemmar via officiella metoder.
Klubben befrias från skyddande status när den kan fungera normalt igen, betala utestående
avgifter till distriktet, multipeldistriktet och internationella konton och skicka in en
reorganiseringsrapport. Rekommendation om att frisläppa en klubb från skyddande status
kan göras när som helst under året, vid extremt svåra fall kan internationella styrelsen, på
begäran av distrikts- och klubbservicekommittén, ge eftergift för del av avgifterna.
G. Modifierad skyddande status
1. En lionklubb kan erhålla en modifierad skyddande status enligt beslut av kommittén för
finanser och huvudkontorets verksamhet i samråd med LCI:s ekonomichef, om
lionklubbens land eller område befinner sig i:
a.
b.
c.
d.
e.

Extremt hög inflation
Krig eller annan typ av uppror
Politisk oro
Naturkatastrofer
Alla andra särskilda omständigheter som förhindrar en lionklubb att fungera normalt.

2. En lionklubb skall vara placerad i modifierad status under en ej specificerad period och
regelbundet granskas av ekonomichefen som meddelar kommittén för finanser och
huvudkontorets verksamhet om behov av en eventuell statusändring.
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3. En lionklubb som är placerad i modifierad skyddande status är tillåten att fungera
normalt, baserat på definitionen av en lionklubbs verksamhet i den internationella
styrelsens policymanual, men är undantagen från:
a. Betalning av distrikts- och multipeldistriktsavgifter
Klubben frisläpps från modifierad skyddande status när den kan fungera normalt och betala
utestående skulder till internationella konton.
H. KLUBBUTMÄRKELSER
1. Klubbens excellensutmärkelse
Klubbens excellensutmärkelse skapades för att ge erkänsla till klubbar som har uppnått
utmärkta prestationer inom områdena medlemstillväxt, klubbverksamhet och
hjälpinsatser. Kriterierna rekommenderas av kommittén för distrikts- och
klubbadministration och godkänns av den internationella styrelsen.
2. Utmärkelse för återuppbyggnad av klubbar
Denna utmärkelse ger erkänsla till en lionmedlem som har varit bidragande i insatserna
att återuppbygga en befintlig klubb eller har återfört en nedlagd klubb eller en klubb i
status quo till aktiv status.
a. Kan erbjudas efter rekommendation av distriktsguvernören, eller en medlem i
distriktsguvernörens team efter godkännande av distriktsguvernören, genom att fylla i
och skicka in den specifika ansökan. Distriktsguvernören kan inte tilldelas denna
utmärkelse. En utmärkelse kan utdelas för varje återuppbyggd klubb.
b. Den lionmedlem som nomineras måste ha spelat en nyckelroll i insatserna att
rekrytera nya medlemmar, förnya klubben, hjälpa klubben att utveckla nya
serviceaktiviteter samt ger klubben vägledning och motivation under det att klubben
bygger vidare.
c. För en klubb som ännu ej har lagts ner, stängts av eller försatts i status quo tilldelas
utmärkelsen när lionmedlemmen har hjälpt en klubb med färre än 15 medlemmar att
uppnå minst 20 aktiva medlemmar under verksamhetsåret. Klubben måste ha fullgjort
sina skyldigheter under tolv månader, initierat ett nytt serviceprojekt, skickat in
månatliga medlemsrapporter tolv månader i rad och betalat hela skulden på
klubbkontot för att utmärkelsen skall kunna tilldelas.
d. För en klubb som redan är nedlagd, avstängd eller försatt i status quo tilldelas
utmärkelsen efter det att klubben har reorganiserats och har minst tjugo medlemmar.
Klubben måste ha fullgjort sina skyldigheter under tolv månader, initierat ett nytt
serviceprojekt, skickat in månatliga medlemsrapporter tolv månader i rad och betalat
hela skulden på klubbkontot för att utmärkelsen skall kunna tilldelas.
Gäller från och med den 6 april 2019

KAPITEL V
Sidan 8

3. UTMÄRKELSER FÖR PERFEKT NÄRVARO
Årliga utmärkelser för perfekt närvaro kan inköpas för medlemmar som har varit
närvarande vid samtliga ordinarie klubbmöten eller evenemang tolv månader i följd eller
som har gottgjort eventuell frånvaro enligt klubbens regler. Perioden kan börja när som
helst och behöver inte sammanfalla med verksamhetsåret. Utmärkelsens design bestäms
av den internationella presidenten.
I. ARKIVERING AV INFORMATION
Följande information skall efterlysas och arkiveras:
1. MEDLEMSINFORMATION – Namn, status, inträdesdatum, språk, adress,
födelsedatum, e-post, telefonnummer samt yrke.
2. KLUBBINFORMATION – Internationellt nummer, namn, distrikt, läge, officiellt
organisationsdatum, region, zon, språk, antal nya respektive avförda medlemmar varje
verksamhetsår, totalt medlemsantal, klubbens ursprungliga medlemsantal, om klubben är
belägen i en storstad, förort eller på landsbygden, om klubben är organiserad av en
fältman eller annan lionmedlem, om klubben är en frukost-, lunch- eller middagsklubb
samt om den sammanträder varje vecka eller två gånger i månaden.
J. FADDERSKAP AV ANSLUTNA LIONESSKLUBBAR
1. Syfte: Lionessklubbarnas syfte skall vara:
a. Att ge individer tillfälle att genomföra samhällsservice under överinseende av
fadderklubben.
b. Att i samverkan med fadderklubben genomföra serviceprogram och aktiviteter.
c. Att förena medlemmarna i vänskap, kamratskap och ömsesidig förståelse.
2. Fadderskap: För att en grupp eller organisation skall betraktas som en lionessklubb
måste den vara sponsrad av en lionklubb. Fadderklubben är ansvarig för organisation,
överinseende och vägledning för sin lionessklubb.
3. Den internationella styrelsen erkänner inga andra föreslagna lionessklubbar än de lokalt
anslutna klubbarna.
4. Lionessklubbar kommer i egenskap av att de betraktas som en lionklubbaktivitet att vara
täckta av samma ansvarighetsförsäkring som gäller för lionklubbarna och vilken
tillhandahålles utan kostnad.
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K. SAMGÅENDE AV TVÅ ELLER FLER LIONKLUBBAR
Följande förfarande skall följas när två eller fler lionklubbar beslutar att gå samman:
1. Klubbarna som vill gå samman skall hålla ett gemensamt möte för att besluta följande:
a. Vilken klubb som skall upplösas.
b. Huruvida den kvarblivande klubbens namn skall ändras. Om så är fallet skall man
besluta vad den skall heta. Namnändringen måste godkännas av distrikts-rådet och
Lions Clubs Internationals District and Club Administration Division.
c. Huruvida den kvarblivande klubbens tjänstemän och kommittéer skall fullgöra sina
mandat eller nya tjänstemän skall väljas efter att klubbarnas samgående godkänts. Om
val kommer att hållas skall plats, datum och tid för detta fastställas. Valresultatet skall
meddelas distriktsguvernören och internationella kontoret.
d. Anta en resolution som fastställer datum, tid och plats för den kvarblivande klubbens
ordinarie möten eller evenemang. Anta en resolution om att använda
organisationsdatum för den kvarblivande klubben.
2. Medlemmarna i var och en av de klubbar som vill samgå skall anta en resolution som
godkänner sammanslagningen
3. Klubben/arna som skall upplösas måste före samgåendet också vidta följande åtgärder:
a. Betala samtliga skulder.
b. Överföra alla medel i aktivitets- respektive administrationskassan till motsvarande
kassa i den kvarblivande klubben.
c. Göra sig av med klubbens rekvisita på lämpligt sätt.
d. Sända in sin sista månatliga medlemsrapport till internationella kontoret och på denna
rapportera namnen på de medlemmar som kommer att överföras till den kvarblivande
klubben.
e. Överlämna sin charter till distriktsguvernören.
4. Den kvarblivande klubben skall tillställa District and Club Administration Division
följande handlingar:
a. En kopia av resolutionen om samgåendet, vilken antagits av de berörda klubbarna.
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b. En kopia av distriktsrådets resolution, som godkänner samgåendet av klubbarna.
c. En månatlig medlemsrapport som anger namnen på transfermedlemmarna från den
upplösta klubben/klubbarna.
d. Formulär för samgående av lionklubbar.
5. Den sammanslagna klubben kan, efter beställning, erhålla ett certifikat för de
sammanslagna klubbarna.
6. När namnet på en sammanslagen klubb ändras kan den sammanslagna klubben begära att
ett charterbrev utfärdas i den sammanslagna klubbens nya namn.
L. ÄNDRING AV KLUBBNAMN
1. För att en lionklubb ska kunna ändra sitt namn måste följande information skickas in till
District and Club Administration Division vid det internationella huvudkontoret:
a. Ett protokoll från lionklubbens styrelse som godkänner namnändringen.
b. Ett brev innehållande distriktsguvernörens yttrande om namnändringen.
c. som godkänner namnändringen.
d. Ett brev undertecknat av en tjänsteman i var och en av de angränsande lionklubbarna
som bekräftar att man samtycker till namnändringen.
2. Det nya namnet måste uppfylla bestämmelserna för klubbnamn i de internationella
stadgarna och i den internationella styrelsens policy.
3. Klubben kan begära att ett charterbrev utfärdas med det nya namnet.
M. GUIDING LION-PROGRAMMET
Guiding Lion-programmet är utformat för att hjälpa nya och etablerade klubbar.
1. Guiding Lion för klubbar som nyligen chartras En erfaren lionmedlem måste
utnämnas innan en ny klubb chartras.
a. Utnämningen baseras på rekommendationer av distriktsguvernören och
fadderklubbens president och rapporteras i ansökan om charter för lionklubb.
b. Utnämningen inleds det datum klubben officiellt chartras och gäller i två år.
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c. Guiding Lion kan inte vara medlem i den nya klubben och kan ej heller vara sittande
distriktsguvernör. Guiding Lion skall under charterfesten tilldelas en rockslagsnål
som erkänsla för denna post.
d. Upp till två Guiding Lions kan utses vid behov.
2. Guiding Lion för etablerade klubbar
a. Alla klubbar kan dra nytta av stödet från en Guiding Lion.
b. Utnämningen baseras på rekommendationer av distriktsguvernören, i samråd med
klubbpresidenten, och rapporteras till District and Club Administration Division.
c. Utnämningen inleds det datum utnämningen rapporteras.
d. Guiding Lion kan inte vara medlem i den klubb han/hon har utsetts till och kan ej
heller vara sittande distriktsguvernör.
e. Guiding Lion skall tilldelas en rockslagsnål som erkänsla för denna post.
3. Ansvarsområden för Guiding Lion
a. Delta i de flesta av klubbens möten och styrelsemöten.
b. Genomföra en utbildning för klubbtjänstemännen och medlemmarna med stöd från
distriktet.
c. Säkerställa att klubben aktivt genomför hjälpinsatser och insamlingsaktiviteter.
d. Säkerställa medlemstillväxt.
e. Involvera klubbtjänstemännen och medlemmar i distriktets och multipeldistriktets
aktiviteter.
f. Säkerställa att klubben har fullgjort sina skyldigheter gentemot Lions Clubs
International.
g. Säkerställa att klubben regelbundet skickar in medlems- och aktivitetsrapporter och
inrapporterar nya tjänstemän i rimlig tid.
h. Skickar in kvartalsvisa rapporter till Lions Clubs Internationals huvudkontor och till
distriktsguvernören.
i. Ingen Guiding Lion kan tilldelas mer än två klubbar åt gången.
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4. Certifiering. Guiding Lions måste ha genomfört en ämbetsperiod som klubbpresident
och uppmuntras att certifieras genom kursen Certified Guiding Lion innan uppdraget
påbörjas. För att upprätthålla certifieringen måste Certified Guiding Lions genomföra
kursen var tredje år.
5. Presidentens utmärkelse till Certified Guiding Lion. Certified Guiding Lions som
genomför kursen, och som på ett framgångsrikt sätt varit Guiding Lions i två år, på det
sätt som beskrivs i handboken för Certified Guiding Lion-programmet, kan ansöka om
utmärkelsen. Utmärkelse kommer att skickas till den nya klubbens president för att
därefter överlämnas på lämpligt sätt.
6. Ersätta en Guiding Lion. Om en Guiding Lion behöver ersättas skall efterträdaren utses
av sittande distriktsguvernör, efter godkännande av klubbpresidenten i den klubb det
gäller.
7. Resor och utgifter. Den allmänna resepolicyn gäller.
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