
Håll 
kontakten 
genom 
hjälpinsatser.

Som leomedlem deltog du i hjälpinsatser som inte bara förbättrade samhället utan även gav 
dig värdefull ledarerfarenhet.

Nu har du möjlighet att bygga vidare på dina kunskaper och utvecklas både personligen och i 
yrkeslivet som medlem i Lions.

Bli en Lion
Det finns många sätt att hjälpa som en lionmedlem. Fortsätt 
att hjälpa ditt samhälle samtidigt som du utvecklar dina 
ledarfärdigheter och nätverkar med medlemmar runt om i 
världen.

Bli en Leo-Lion
Leo-Lion programmet erbjuder förmåner och möjligheter för 
nuvarande eller tidigare leomedlemmar som väljer att fortsätta 
sin resa som medlemmar i Lions.

Leomedlemmar som varit medlemmar i mer än ett år och är 
mellan18-35 år är kvalificerade att bli Leo-Lions.

Fördelarna är bland annat:
• 50 procent rabatt på den internationella medlemsavgiften

• Befrielse från inträdes- eller charteravgift

• År som leomedlem tillgodoräknas medlemsår i Lions

• Exklusiv Leo-Lion nål

• 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”



Gå med i eller bilda en Leo lionklubb
En Leo lionklubb är ett utmärkt sätt att tillhandahålla 
hjälpinsatser tillsammans med andra tidigare leomedlemmar 
och unga lionmedlemmar.

• Minst 10 av de 20 chartermedlemmarna 
måste vara tidigare leomedlemmar. 

• Unga lionmedlemmar, till och med 30 år, i Leo 
lionklubbar erhåller samma rabatt som Leo-Lions.

Gå med i eller bilda en Leo lionklubb vid en 
högskola eller ett universitet

•  Tillhandahåll hjälpinsatser samtidigt som du 
studerar vid en högskola eller ett universitet.

•  Förbättra dina ledarfärdigheter, nätverka och få nya vänner.

 
Gå med i en befintlig lionklubb

• Sätt igång idag genom att bli medlem i en lokal 
lionklubb! Fortsätt att tillgodose behoven i ditt 
samhälle och runt om i världen som lionmedlem.

Bilda en klubbfilial
• Fråga din fadderklubb eller en annan lionklubb 

i området om du kan bilda en klubbfilial. 

• En klubbfilial kan bildas med endast fem medlemmar. 

• Planera aktiviteter och serviceprojekt som är betydelsefulla 
för dig och andra medlemmar i din klubbfilial. 

Ett speciellt sätt att hjälpa
• Brinner du för en specifik fråga? Då kanske 

en specialklubb är något för dig! 

• Dessa klubbar består av medlemmar som delar samma 
intressen, yrke, kultur, hobby eller livserfarenheter. 
Överväg att starta en specialklubb för unga 
yrkesverksamma och bjud in dina vänner att gå med.

Behöver du mer flexibilitet? 
• Överväg klubbmöten via nätet och njut av bekvämligheten 

att planera evenemang från ditt hem eller på resande fot.

LL 1 SW 4/21

Lär dig mer på 
lionsclubs.org/leo-lion

Hur kommer  
du bli en  
"Leo-Lion?"

Membership Division  •  Lions Clubs International 
300 W. 22nd St. Oak Brook, IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org  •  membership@lionsclubs.org


