Jäsenyyteen liittyviä mahdollisuuksia
Pikaopas uusien lionien jäsenyysvaihtoehtoihin.
Jokainen klubi tarvitsee jäseniä palvelutavoitteidensa saavuttamiseksi. Auttaakseen klubeja löytämään
uusia jäseniä, Lions Clubs International tarjoaa useita jäsenyysvaihtoehtoja yhteisön jäsenille, jotka
haluavat tehdä vapaaehtoistyötä ja palvella yhteisöään lioneina.

JÄSENYYSTYYPIT
Tavallisen jäsenyyden lisäksi Lions International tarjoaa erityisiä jäsenohjelmia perheille, opiskelijoille, entisille leoille ja
nuorille aikuisille.
Uusi jäsen
Uudet jäsenet maksavat 35 US dollarin liittymismaksun tai toimittavat asianmukaisen maksuvapautukseen oikeuttavan
todistuksen. Kansainväliset jäsenmaksut ovat yhteensä US$43 vuosittain. Jäsenmaksu laskutetaan puolivuosittain.
Lisäksi voidaan veloittaa klubin, piirin ja moninkertaispiirin maksuja.
Siirtojäsen
Hyvässä asemassa olevat siirtojäsenet eivät maksa liittymismaksua, kun he siirtyvät olemassa olevaan klubiin 12
kuukauden kuluessa.
Perhejäsen
Perhejäsenyysohjelma antaa perheille mahdollisuuden saada erityinen alennus jäsenmaksuista, kun he liittyvät yhdessä
lionsklubiin. Perheen ensimmäinen jäsen (pääjäsen) maksaa täyden kansainvälisen jäsenmaksun (US$43) ja enintään
neljä muuta perhejäsentä maksavat puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista (US$21,50). Kaikki perheenjäsenet maksavat
kerran maksettavan liittymismaksun (US$35).
Perhejäsenyysohjelma on avoin perheenjäsenille, jotka (1) täyttävät lionsjäsenyyden ehdot, (2) ovat jo saman klubin
jäseniä tai liittymässä siihen ja (3) asuvat samassa taloudessa ja ovat sukua joko syntymän, avioliiton tai muun laillisen
suhteen kautta.
Sukulaisuudella tarkoitetaan seuraavia: vanhemmat, lapset, puolisot, sedät/tädit, serkut, isovanhemmat, puolison
sukulaiset ja lailliset huollettavat. Lähetä MyLCI:n kautta tai liitä Perhejäsenyyslomake kuukauden jäsenilmoituksen (MMR)
mukaan.
Opiskelijajäsen
Opiskelijat, jotka ovat kirjoilla oppilaitoksessa ja he ovat iältään 18-30-vuotiaita, eivät maksa liittymis- tai
perustamismaksua ja he maksavat puolet kansainvälisestä jäsenmaksusta (US$21,50). Kampusklubiin liittyvä,
yli 30-vuotias opiskelija maksaa US$10 dollarin liittymismaksun ja täyden kansainvälisen jäsenmaksun. Lähetä
opiskelijajäsenen todistuslomake (STU-5) jokaisesta opiskelijasta.
Nykyinen tai entinen leo
Nykyiset tai entiset leot, jotka ovat täyttäneet 35 vuotta ja jotka ovat palvelleet leona vähintään vuoden ja päivän,
maksavat puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista ja saavat vapautuksen liittymis-/perustamismaksusta Leo-Lionjäsenohjelmassa. Leo-lion tulisi valita jäsenyystyypiksi MyLCI:ssa.
Yli 35-vuotiaat leot, jotka ovat palvelleet leona vähintään vuoden ja päivän, saavat vapautuksen liittymis-/
perustamismaksusta.
Nuori aikuinen
Nuoret aikuiset, 30 ikävuoteen asti, saavat vapautuksen liittymismaksusta a maksavat puolet kansainvälisistä
jäsenmaksuista, kun he liittyvät Leo-lionsklubiin.

JÄSENYYSLUOKAT
Henkilöt, jotka eivät ehkä pysty vastaamaan aktiivisen jäsenyyden vaatimuksiin, voivat harkita muita jäsenyysluokkia, joita
LCI tarjoaa.
Toimiva jäsen
Toimiva jäsen on lionjäsenyyden "tyypillinen" jäsenluokka. Toimivat jäsenet saavat kaikki edut ja heidän pitää vastata
kaikkiin lionsjäsenyyden vaatimuksiin.
Kannattajajäsen
Kannattajäsen ei juuri nyt kykene osallistumaan lionsklubiin aktiivijäsenenä, mutta hän haluaa tukea klubin toimintaa ja
sen yhteisöpalveluhankkeita.
Liitännäisjäsen
Liitännäisjäsenellä on aktiivinen jäsenyys yhdessä lionsklubissa ja liitännäisjäsenyys toisen klubissa asuin- tai
työyhteisössään.
Kunniajäsen
Kunniajäsen ei ole jäsen lionsklubissa, mutta hänelle voidaan myöntää lionsklubin kunniajäsenyys erinomaisesta
palvelusta.
Ainaisjäsen
Ainaisjäsen on lion, joka on ollut toimiva jäsen vähintään 20 vuotta tai vähintään 15 vuotta siinä vaiheessa kun hän täyttää
70 vuotta. Ainaisjäsenyys voidaan myös myöntää vakavasti sairaalle lionille.
Ulkojäsen
Ulkojäsen on klubin jäsen, joka ei pysty osallistumaan säännöllisesti klubin kokouksiin, mutta hän haluaa säilyttää
jäsenyyden klubissa.
Etuoikeutettu jäsen
Etuoikeutettu jäsen on lion, joka on ollut jäsen yli 15 vuotta, mutta joka ei pysty jatkamaan aktiivisena jäsenenä sairauden,
vamman, iän tai muun syyn vuoksi.
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* Yksityiskohtaiset tiedot velvollisuuksista, oikeuksista ja etuoikeuksista jokaisen jäsenyysluokan kohdalla löytyy Klubinmalli- ja ohjesäännöistä.
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