Frågor och svar

Vad är Leo-Lion programmet?
Leo-Lion programmet är ett medlemsprogram för
nuvarande eller tidigare leomedlemmar som är
redo att bli medlemmar i Lions.

Vem kvalificerar för Leo-Lion programmet?
Nuvarande eller tidigare leomedlemmar som:
 Har varit leomedlemmar i minst ett år och en
dag
 Är mellan 18-35 år

LEO-LION

Vilka är fördelarna med detta program?
 50 % rabatt på den internationella
medlemsavgiften
 Befrielse från inträdes- eller charteravgift
 År som leomedlem tillgodoräknas medlemsår i
Lions
 Möjligheter till hjälpinsatser i en Leo lionklubb
 Möjligheter att bli Leo-Lion kontaktperson i
styrelsen
 Möjligheter till stipendium för internationella
hjälpinsatser och kulturellt utbyte
 Möjligheter till stipendium för Lions avancerade
ledarskapsinstitut (ALLI)
 LinkedIn yrkesmässig nätverksgrupp
 Fortsatt samhörighet med Leos identitet
genom namnet ”Leo-Lion”

Var kan jag finna mer information om
programmet och alla fördelar?
 Sök efter "Leo-Lion programmet" på www.
lionsclubs.org

 Skicka e-post till: membership@lionsclubs.org

Har Leo-Lion programmet ersatt Omega
programmet?
Nej. Leoklubbsprogrammet har inte ändrats.
Alpha Leos (åldrarna 12-18) och Omega Leos
(åldrarna 18-30) fortsätter stolt att hjälpa sin sina
samhällen runt om i världen, som de har gjort i
över 60 år. #TheFutureIsLeo

Kan alla leomedlemmar bli en Leo-Lion?
En Leo-Lion måste ha varit leomedlem i över ett
år och vara över 18 år.

Kan en tidigare leomedlem bli en Leo-Lion
även om de lämnade organisationen under
en tid?
Ja, leomedlemmar är alltid välkomna som
Leo-Lions förutsatt att de fortfarande uppfyller
kriterierna för programmet.

Hur kan en leomedlem läggas till som en ny
Leo-Lion?
Klubbsekreterare, klubbpresidenter eller
administratörer kan logga in på MyLCI
 Välja "medlemstyp" i rullisten och välja "LeoLion"
 Skicka formuläret LL2 till
memberservicecenter@lionsclubs.org

Hur får leomedlemmar sina medlemsår
tillgodoräknade i sitt medlemsregister som
lionmedlem?
Klubbsekreterare, klubbpresidenter eller
klubbadministratörer kan logga in på MyLCI
 Välja "medlemstyp" i rullisten och välja "LeoLion"
 Ange leomedlemmens startdatum och
slutdatum
 Skicka formuläret LL2 till
memberservicecenter@lionsclubs.org

Hur kan en Leo-Lion som på grund av
sin ålder inte längre kvalificerade för
programmet återinföras, nu när åldern har
höjts till 35 år?
Klubbsekreterare, klubbpresidenter och
administratörer kan redigera medlemsregistret i
MyLCI.
 Välja ”redigera medlem”
 Välja "medlemstyp" i rullisten och välja "LeoLion"

Betyder namnet ”Leo-Lion” att medlemmen
är en lionmedlem och en leomedlem på
samma gång?
Nej. Beteckningen Leo-Lion anger att
medlemmen är en tidigare leomedlem.
Emellertid kan det vara ett stort steg för en del
leomedlemmar att gå med i en lionklubb. För att
göra det enklare har några leomedlemmar valt
att upprätthålla sitt medlemskap i sin leoklubb
samtidigt som de går med i en lionklubb. För
närvarande finns ingen policy som hindrar en
individ att vara medlem i både en leoklubb och en
lionklubb, förutsatt att individen uppnår kraven för
medlemskap i klubbarna.
Klubbar uppmuntras till försiktighet och
sunda argument vid dubbelt medlemskap
eftersom de i vissa situationer kan representera
en intressekonflikt. Med detta i åtanke
rekommenderas att medlemmar som har dubbelt
medlemskap:
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 Antingen är en leotjänsteman eller en
liontjänsteman, inte båda samtidigt.
 Inte är leorådgivare.
 Begränsar sitt dubbla medlemskap till
en kortare övergångsperiod.

Är Leo-Lion programmet
ett övergångsprogram eller
övningsprogram mellan
leoprogrammet och ett medlemskap
i Lions?
Leo-Lion programmet är ett komplett
medlemskap i Lions med samma
rättigheter och privilegier som en
traditionell lionmedlem, inklusive rösträtt.
Programmet är dock strukturerat
med fördelar som ger leomedlemmar
möjligheter att fortsätta utveckla sina
ledarfärdigheter.

Kan Leo-Lions sitta med i
kommittéer, distriktsråd,
guvernörsråd med mera?
Ja! Leo-Lions är yrkesverksamma,
duktiga ledare som brinner för att
hjälpa sina samhällen. LCI uppmuntrar
multipeldistrikt och distrikt att inkludera
Leo-Lion i sina guvernörsråd och
distriktsråd.
Leo-Lions har representerat unga
medlemmar på internationell nivå,
som icke-röstande medlemmar i Lions
internationella styrelse, sedan 2018.
Leo-Lion kontaktpersoner i den
internationella styrelsen har tillhandahållit
viktiga kommentarer och unika perspektiv
i styrelsens diskussioner och initiativ.

Frågor och svar om Leo lionklubbar
Måste Leo-Lions vara medlemmar i en Leo
lionklubb?
Precis som en traditionell lionmedlem kan
Leo-Lions kan vara medlemmar i alla typer av
lionklubbar, inklusive Leo lionklubbar.

Är en Leo lionklubb en lionklubb som
inkluderar leomedlemmar?
En Leo lionklubb är begränsad till medlemmar
i Lions, precis som övriga lionklubbar. Men
lionklubbar uppmuntras att stödja våra unga
ledare och framtida lionledare genom att stå
fadder för en eller fler leoklubbar som en del av
leoklubbprogrammet.

Hur bildar jag en Leo lionklubb?
För att bilda en Leo lionklubb måste 10 tidigare
leomedlemmar vara inkluderade i de 20
medlemmar som krävs för att bilda en lionklubb.

Är Leo-Lions desamma som unga Lions?
Uttrycket ”unga Lions” hänvisar till en
ospecificerad åldersgrupp.
En ung lionmedlem kan vara lika gammal som en
Leo-Lion, men aldrig varit leomedlem.

Erhåller alla medlemmar i en Leo lionklubb
samma rabatter och fördelar som Leo-Lions
i klubben?
Unga lionmedlemmar i en Leo lionklubb kan dra
nytta av samma rabatter om de är under 31 år.
För att lägga till unga lionmedlemmar under 31
år i en Leo lionklubb väljer du medlemskategorin
”Ung vuxen” i MyLCI.
Rabatten för ung vuxen gäller inte i andra klubbar
eftersom rabatten är begränsad till Leo lionklubbar
som bildas med unga vuxna medlemmar och
som lägger till nya unga vuxna medlemmar i den
befintliga klubben.

Lär dig mer på
lionsclubs.org/leo-lion
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