
Snabbstartshandbok:
Bli en Leo-Lion

Samtidigt som din väg är unik och 
det finns många valmöjligheter, är de 
grundläggande stegen för att bli medlem 
är enkla.

 � Ja, jag kvalificerar för medlemstypen Leo-Lion.

 � Jag har varit leomedlem i över ett år.

 � Jag är mellan 18-35 år.

 � Bestäm vilken klubbtyp som passar dina intressen och 
din livsstil. 

• Besök lionsclubs.org och sök på “Leo- lionklubb,” 
“lionklubbar vid högskolor/universitet,” 
“traditionell klubb” eller “klubbfilial” för mer 
information om dessa klubbtyper.   

 � Berätta för leorådgivaren eller en liontjänsteman att du 
är redo att bli en Leo-Lion.

 � Fyll i formuläret Leo till Lion-certifiering (LL2) som finns 
på lionsclubs.org/leo-lions.

• Formuläret hjälper dig att tillhandahålla information 
till din nya klubb, du behöver inte skicka formuläret 
till Lions Clubs International.

• Kontakta oss via e-post memberservicecenter@
lionsclubs.org om du behöver hjälp.

 � VIKTIGT: Påminn lionklubbens president eller 
sekreterare att lägga till dig i medlemslistan och ange 
att du är en ”Leo-Lion”. 

Besök www.lionsclubs.org/leo-lions eller 
skicka e-post till membership@lionsclubs.
org för mer information om Leo-Lion 
programmet och de olika klubbtyper du kan 
gå med i eller chartra.
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Snabbstartshandbok:
Lägg till Leo-Lions i 
din klubb

Många leomedlemmar har angett att 
det är intresserade av att övergå till ett 
medlemskap i Lions. Använd checklistan 
nedan för att hjälpa leomedlemmar att 
övergå till nya eller befintliga lionklubbar, 
som Leo-Lions.

 � Ja, tidigare och nuvarande leomedlemmar kvalificerar 
för medlemstypen Leo-Lion.

 � De har varit leomedlemmar i över ett år.

 � De är mellan 18-35 år.

 � Be leomedlemmen att fylla i formuläret för Leo till 
Lion-certifiering (LL2) som finns på lionsclubs.org/
leo-lions.

• Formuläret LL2 är ett utmärkt verktyg för att samla 
in den information som måste anges i ert lokala 
rapporteringssystem eller MyLCI, det ska inte 
skickas till Lions Clubs International. 

• Dokument som uppvisar ålder måste verifieras men 
behöver inte skickas till Lions Clubs International. 

 � Inrapportera den nya Leo-Lion medlemmen i ert lokala 
rapporteringssystem eller följ dessa steg i MyLCI:

1. Välj ”Ny medlem” i MyLCI och fyll i informationen 
om den nya medlemmen.

2. VIKTIGT: Kom ihåg att välja ”Leo-Lion” som 
medlemstyp i rullisten.

3. Fyll i alla fält för tidigare leomedlemmar 
med hjälp av informationen på Leo till Lion-
certifieringsformuläret (LL2).

 � Påminn lionklubbens kassör att efterskänka charter/
inträdesavgiften och endast debitera för halva 
internationella medlemsavgiften. 
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