
FI-WQ.SW 

Frågor och svar om avstängning av klubbar på grund av finansiella skäl. 
 
a. Måste en reaktiveringsrapport skickas in om klubben betalar hela den utestående skulden? 
 
Nej, en reorganiseringsrapport krävs inte för att klubben skall återfå fullgod status efter att ha 
betalat in hela den utestående skulden. Det är dock klubbtjänstemännens ansvar att uppdatera 
medlemsregistret inom 30 dagar. Klubbtjänstemännen skall inrapportera klubbtjänstemän på 
formulär PU-101 och sända in den månatliga medlemsrapporten, så att det internationella 
huvudkontoret har aktuella uppgifter om klubbens tjänstemän och medlemmar. 
 
b. Kan klubben återfå fullgod status om endast en del av den utestående skulden inbetalas? 
 
Nej, hela den utestående skulden på klubbkontot måste inbetalas för att klubben skall återfå 
fullgod status. 
 
c. Kan klubben avregistrera medlemmar under det att den är avstängd? När skall klubben 

inrapportera medlemsändringar? 
 
Klubbtjänstemännen kan inte avregistrera några medlemmar under det att klubben är avstängd, 
på grund av att klubbens status är inaktiv. Så snart klubben har återfått fullgod status kan 
klubben inrapportera medlemsändringar på den månatliga medlemsrapporten. 
 
d. Är en avstängd klubb befriad från att betala den internationella Halvårsvis medlemsavgiften? 
 
Nej, avstängda klubbar befrias inte från den internationella Halvårsvis medlemsavgiften. Varje 
klubb måste inbetala den internationella medlemsavgiften inom föreskriven tid. 
 
e. Kommer klubben att faktureras internationell Halvårsvis medlemsavgift igen efter det att den 

har återfått fullgod status eller faktureras klubben endast för nya medlemmar? 
 
Klubben kommer att faktureras för nya medlemmar efter det att klubben har återfått fullgod 
status. Om klubben har missat en faktureringsperiod under det att den var avstängd kommer 
klubben att faktureras för befintliga medlemmar efter det att den har återfått fullgod status. 
 
f. Hur informeras klubbpresidenten om att klubben har återfått fullgod status? 
 
En klubbtjänsteman kommer att underrättas via e-post eller via post så snart klubben har återfått 
fullgod status. En aktuell medlemslista kommer även att bifogas. I första hand försöker vi att 
skicka e-post till den klubbtjänsteman som har en e-postadress i det internationella medlems-
registret, så att informationen kan erhållas så fort som möjligt. 
 
g. Kommer distriktsguvernören att informeras om att klubben har återfått fullgod status? 
 
Ja, distriktsguvernören är den första tjänsteman som erhåller information när en klubb stängs av, 
återfår fullgod status eller läggs ner. 


