
F    Hur bildar jag en virtuell klubb?
 S     För att bilda en virtuell lionklubb följer du samma steg som när du bildar en vanlig klubb.  

Läs gärna den detaljerade informationen i verktygslådan för bildande av nya klubbar.

F    Kan medlemmar i en virtuell klubb bo i olika länder?
 S    För att kunna bilda en klubb måste 75 % av chartermedlemmarna bo eller arbeta i samma multipeldistrikt. Några 

av klubbens chartermedlemmar kan arbeta eller bo i ett annat geografiskt område. Medlemsutvecklingskommittén 
kan överväga ansökningar från klubbar som bildas där 25 % eller fler medlemmar bor eller arbetar utanför 
multipeldistriktet. Information om detta måste bifogas tillsammans med charteransökan för godkännande.

F    Hur många gånger per månad har en virtuell klubb möten?
 S    Medlemmarna i en virtuell klubb har möte så många gånger de anser nödvändigt. Möten kan genomföras på 

nätet eller personligen, till exempel före eller efter ett serviceprojekt eller insamlingsaktivitet. Under förutsättning 
att klubbens möten uppfyller kraven för beslutsmässighet och ger möjlighet till diskussioner ska typ av möten 
och hur ofta de genomförs beslutas av klubbstyrelsen och framföras som rekommendation för godkännande av 
klubbens medlemmar. Klubbens stadgar och arbetsordning kan ändras, för att återspegla det beslut som har tagits 
avseende klubbens möten.

F    Vilken typ av serviceaktiviteter genomför virtuella klubbar?
 S    En virtuell klubb kan välja sina egna serviceaktiviteter beroende på medlemmarnas intressen och de behov 

som finns i samhället. Det förväntas att medlemmar i virtuella klubbar ges möjligheter att samlas och delta i 
hjälpinsatser när de har möjlighet till det. 

F    Är virtuella klubbar en typ av specialklubb?
 S    Virtuella klubbar erbjuder alternativ gällande möten och verksamhet till sina medlemmar. De är normalt inte en typ 

av specialklubb, såvida inte medlemmarna delar ett gemensamt intresse eller passion, till exempel hobby eller 
yrke. I så fall kan klubben välja att identifiera sig som en specialklubb. Besök webbsidan om specialklubbar för 
mer information.

F    Kan medlemmar i virtuella klubbar inta ledarposter?
 S    Medlemmar i virtuella klubbar kan inta ledarposter precis på samma sätt som alla andra medlemmar. 

Klubbmedlemmar som är intresserade av, och kvalificerade till, ledarposter i klubben, distriktet, multipeldistriktet 
eller på internationell nivå måste vara medvetna om att exempelvis resor och personliga besök ingår i dessa roller.

F    Hur kan jag hitta en virtuell klubb i mitt område?
 S     Funktionen Hitta en klubb på LCI:s webbplats kommer snart erbjuda möjlighet att söka efter virtuella klubbar i ditt 

område. För att se en lista över aktiva virtuella klubbar besöker du lionsclubs.org/sv/virtualpage. Du kan få fram 
klubbarnas uppdaterade kontaktinformation i sökfunktionen Hitta en klubb, genom att söka på en plats eller ett 
nyckelord i form av klubbnamn. (För klubbfilialer måste du söka på moderklubbens namn).

F     Måste klubbar använda sig av publikationen Robert’s Rules of Order som finns i 
arbetsordningen? 

  S    Alla lionklubbar är autonoma, vilket betyder att klubben är en självständig juridisk enhet som 
ansvarar för sin egen dagliga verksamhet och interna arbetssätt. Den internationella styrelsens 
policymanual ger utrymme för respektive lionklubb att besluta om formatet för ordinarie och 
extrainkallade möten skall vara möten i grupp eller digitala möten.

För ytterligare information eller om du har frågor skickar du e-post till membership@lionsclubs.org.
För mer information och tillgång till resurser besöker du lionsclubs.org/sv/virtualpage
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