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Överföra Leos till Lions medlemskap i MyLCI 
 

 
1. En lionklubbs president, sekreterare eller administratör kan initiera överföring av en 

leomedlem till en lionklubb. 
 

2. Under menyn Min lionklubb väljer du fliken ”Medlemmar”. 

 
3. På medlemssidan klickar du på ”Lägg till medlem” i rullisten och väljer ”Överföra 

medlem”. 

 
4. Ange informationen om leomedlemmen i sökfälten: ”Medlemsnummer”, ”Förnamn”, 

”Efternamn” eller ”Från klubb (nummer eller namn)”. Vänligen notera att endast ett av 
dessa fält krävs för att inleda en sökning, men när mer information anges kommer det 
generera bättre sökresultat. När du är klar klickar du på knappen ”Sök”. 
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5. Sökresultaten kan bestå av leomedlemmar och lionmedlemmar. För att hjälpa till att 

skilja på dem har vi lagt till medlemstyper till sökresultaten. 

 
6. Leomedlemmar som är under 18 år har inget födelsedatum och kan inte överföras till en 

lionklubb. 

 
7. För leomedlemmar över 18 år klickar du på knappen ”Lägg till medlem” för att fortsätta 

processen. 

 
8. På sidan om överföring av medlem anger du det datum som gäller för överföringen och 

väljer en medlemstyp i rullisten. 
 

9. Om vald medlemstyp är ”Leo-Lion” kommer ytterligare fält att visas på sidan. Data 
kommer att läggas in automatiskt i dessa fält om vi har denna information i vår databas.  

Notera: Nuvarande eller tidigare leomedlemmar i åldern 18-35 år, vilka har varit 
leomedlemmar i minst ett år och en dag, är kvalificerade till medlemsprogrammet Leo-Lion. 
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Notera: Fälten: ”Verifiering av ålder”, ”Leoklubbens namn” och ”Leo startdatum” måste fyllas i. 
Fältet ”Leo slutdatum” kan lämnas blankt i den händelse en Leo-Lion väljer dubbelt medlemskap och 
önskar förbli en aktiv medlem i sin leoklubb.  
Besök sidan lionsclubs.org/sv/leo-lion för att läsa mer om dubbelt medlemskap som Leo Lion.  
 

10. När alla fält som krävs är ifyllda klickar du på knappen ”Överför”. 
 

 
 

11. En bekräftelsesida kommer att visas om överföringen har lyckats. 
 

 
 

12. För att se medlemmen i lionklubben klickar du på ”Gå tillbaka till medlemmar” längst 
ner på bekräftelsesidan. 

 

 
 

13. På medlemssidan kan du nu se denna medlem i din klubb. Genom att klicka på ”Se 
historik” kan du se att medlemmens information som leomedlem/leotjänsteman har 
kombinerats med informationen som lionmedlem. Detta är möjligt genom att 
medlemmen behåller sitt medlemsnummer som leomedlem vid överföringen till 
lionklubben. 
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VIKTIGT: Leoinformation med ett slutdatum i MyLCI tar inte bort leomedlemmen från 
leoklubbens medlemslista. Det är viktigt att leoklubbens information alltid är uppdaterad. 

 
 

Sökning på dubbla medlemmar 
 

1. Vid inregistrering av nya medlemmar kontrollerar vårt system för att se om det finns 
möjliga medlemsmatchningar, för att förhindra att dubbla medlemmar inregistreras. Vi 
har uppdaterat denna funktion, så att även möjliga leomedlemmar kontrolleras. 

 
2. På klubbens sida ”Lägg till medlem”, om ett förnamn, efternamn, kön och födelsedatum 

matchar en annan medlem i vår databas kommer ett meddelande visas på sidan för att 
informera tjänstemannen om detta. 

 
 

3. Genom att klicka på länken ”Här” kommer tjänstemannen till sidan med 
medlemsmatchningar där matchande medlem/medlemmar visas. 

 
Notera: Om den angivna medlemmen inte är den medlem som läggs till klickar du på knappen 
Avbryt, för att komma tillbaka till sidan Lägg till medlem. 
 

4. För att överföra en av medlemmarna till din klubb följer du steg 5-13 i processen 
Överföra Leo till Lion. 
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Överföra en leomedlem som lionklubbens 
president/sekreterare vid ansökan om ny klubb 

 
 

1. Vid ansökan om ny klubb kan lionmedlemmar överföras till klubben som klubbpresident 
eller klubbsekreterare. Vi har uppdaterat denna process, så att även leomedlemmar kan 
inkluderas. 

 
Notera: Denna process kräver att leomedlemmen avregistreras innan han/hon kan inregistreras 
som en av dessa tjänstemän i lionklubben. I händelse av dubbelt medlemskap, när den nya 
lionklubbens charterprocess når steget ”väntan på slutförande” kan leomedlemmen återinföras 
i leoklubben som medlem. 
 
 

2. På ansökan för den nya klubben klickar du på pilen ner för klubbens ”President” eller 
”Sekreterare”. För att söka efter en medlem klickar du på länken ”Utse en avregistrerad 
medlem från en annan klubb till president” eller ”Utse en avregistrerad medlem från en 
annan klubb till sekreterare”. 
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3. I den ruta som visas anger du medlemsnumret för den avregistrerade leomedlemmen 
och klickar på knappen Sök.  

 
Notera: Om leomedlemmen fortfarande är aktiv i sin leoklubb, är under 18 år eller inte har 
något födelsedatum inregistrerat kan han/hon inte utses till lionklubbens president eller 
sekreterare. 
 

4. I sökresultaten klickar du på ”Välj medlem”. 
 

 
 

5. Medlemmens information har lagts till i avsnittet ”President” eller ”Sekreterare”. Du kan 
nu fortsätta med processen för resterande del av ansökan. 

 

 
 

Kontakta Servicecenter för medlemmar via e-post memberservicecenter@lionsclubs.org om du 
behöver hjälp med att överföra leomedlemmar till lionmedlemmar. 

mailto:memberservicecenter@lionsclubs.org

