
Använd detta formulär för att samla in medlemsinformation att ange i MyLCI. Logga i på MyLCI via www.lionsclubs.org.

ENDAST FÖR HUVUDKONTORET

KLUBBENS NAMN ______________________________________________DISTRIKT  ______________________LAND ________________________                                  

ARBETSBLAD FÖR ATT INRAPPORTERA CHARTERMEDLEMMAR

CM/FM - $35 _____     TCM/TFM - $20 _____    STU - $0/$21.50 _____     LL/YA -  $0 _____             TOTAL ____________ 

Page _____ of _____

FÖRNAMN                                                                        EFTERNAMN                                     POSTADRESS

POSTNUMMER  ORT LAND    FÖDELSEDATUM 
   

TELEFONNUMMER E-POSTADRESS TIDIGARE MEDLEM ELLER TRANSFER? OM JA, ANGE KLUBBENS NAMN
o JA o NEJ

KÖN 
o Man  o Kvinna
o Ickebinär  o Föredrar att inte svara

o FAMILJEMEDLEM                                                                                                                                  o NUVARANDE ELLER TIDIGARE LEO/UNG VUXEN: SKICKA IN LL2

 HUVUDMAN I HUSHÅLLET, NAMN: ______________________________________________________________  o STUDENTMEDLEM: KODER 1.__________________   2. ___________ 

 KODER:   1. ___________ 2. _____________ 3. __________                                                                        o EXAMENSÅR: _________
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TRANSFERMEDLEMMAR
Transfermedlem som har fullgjort sina skyldigheter betalar ingen inträdesavgift vid transfer till en befintlig klubb inom 12 månader. Transfermedlemmar 
som har fullgjort sina skyldigheter betalar USD 20 i charteravgift vid transfer till en ny klubb som chartras.

FAMILJEMEDLEMMAR
Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en lionklubb erhålla en reducerad medlemsavgift. Den första familjemedlemmen 
(huvudmannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift (USD 43) och upp till fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar 
endast halv internationell medlemsavgift (USD 21,50). Alla familjemedlemmar måste betala charteravgiften på USD 35. 

Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap i Lions, (2) för närvarande är medlemmar, eller går med, i 
samma klubb och (3) bor i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på annat juridiskt sätt. Familjemedlemmarna kan vara föräldrar, 
barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt på annat juridiskt sätt.

Antal familjemedlemmar med familjemedlemskap per hushåll kan uppgå till högst fem kvalificerade familjemedlemmar och nya klubbar måste ha 
minst tio (10) fullbetalande medlemmar. Villkoret att bo i samma hushåll gäller inte för familjemedlemmar under 26 års ålder, förutsatt att de är 
studerar vid ett universitet eller en högskola eller genomgår militärtjänst i landet.

Använd koderna nedan för att rapportera: 1) Relation till huvudman i hushållet. 2) Dokument som använts för att verifiera relationen. 3) Dokument 
som använts för att verifiera adressen.  

KODER

 1. Relation till huvudman i hushållet
   SP - Make/maka/partner SB - Syskon AT - Faster/moster MS - I militärtjänst  
  CD - Barn GP - Far/morförälder UC - Farbror/morbror OL - annan juridisk relation
  PT - Förälder CN - Kusin IN - Svärförälder
 
 2. Verifiering av relation
   ML - Äktenskapsbevis BC - Personbevis  NT - Notarius Publicus OT - Annan  
  RS - Dopbevis, konfirmationsbevis etc.
 
 3. Verifiering av adress
  ST - Officiellt ID-kort utvisande namn och adress 
   DL - Körkort BL - Räkning  NT - Notarius Publicus  OT - Annan
  PP - Pass BS - Bank utlåtande 

STUDENTMEDLEMMAR
Student från myndig ålder till och med 30 år kan gå med i alla typer av lionklubbar och kvalificerar till medlemsprogrammet för studenter och 
betalar därmed ingen charteravgift och halv internationell medlemsavgift. Studenter äldre än 30 år som går med i en lionklubb vid en högskola eller 
universitet betalar USD 10 i charteravgift och full internationell medlemsavgift.

Studenter i nya lionklubbar vid högskolor och universitet, samt klubbar där majoriteten av medlemmarna är studenter, måste förbetala internationell 
medlemsavgift för studenter. Skicka in certifieringsformulär (STU-5) för varje student.

Använd koderna nedan för att bekräfta inskrivning vid en utbildningsinstitution och verifiera ålder. Ange även när studenten beräknas att ta examen.

KODER
 1. Verifiering av inskrivning
   ID - Student ID   TR - Betyg BL - Räkning  OT - Annan 
  CS – Kursplan 

 2. Verifiering av ålder 
  DR - Körkort SC - Officiellt ID-kort BC - Personbevis PP - Pass 

NUVARANDE ELLER TIDIGARE LEO
Nuvarande eller tidigare leomedlemmar till och med 35 års ålder som ansöker om medlemskap, vilka har varit leomedlemmar i minst ett år och en 
dag betalar halv internationell medlemsavgift och erhåller befrielse från inträdes-/charteravgift i medlemsprogrammet Leo-Lion. Välj medlemstyp Leo-
Lion i MyLCI.
Leomedlemmar över 35 års ålder, vilka har varit leomedlemmar i minst ett år och en dag erhåller befrielse från inträdes-/charteravgift. 

UNGA VUXNA
Unga vuxna till och med 30 års ålder är befriade från charteravgift och betalar halv internationell medlemsavgift när de går med i en Leo lionklubb 
med minst tio tidigare leomedlemmar. Skicka in  Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2).

MEDLEMSTYPER OCH KVALIFIKATIONER
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