
LEO26   09/20   SW

Organisationsavgift för leoklubb

En fast engångsavgift om USD 100 debiteras 
fadderklubben oavsett antal chartermedlemmar i 
leoklubben.

Engångsavgiften täcker material och tillhörande 
fraktavgifter för:

• Leoklubbens organisationscertifikat

• Leo- rockslagsnålar till alla chartermedlemmar

• Paket till leoklubbens tjänstemän

• Paket till fadderklubben

Engångsavgiften inkluderar inte medlemspaket till nya 
leomedlemmar.

Inträdesavgift för nya leomedlemmar

Inträdesavgiften för nya leomedlemmar har tagits bort.

Fadderklubben har möjlighet att köpa rockslagsnålar 
till de leomedlemmar som går med i en befintlig 
leoklubb via LCI:s butik.

Fadderklubben har möjlighet att köpa medlemspaket 
till nya leomedlemmar via LCI:s butik. En del av 
materialet i medlemspaketet, som till exempel 
leoklubbprogrammets handbok, medlemskort och 
certifikat kan nu laddas ner via MyLCI.

Kan leoklubbar beställa klubbrekvisita från 
det internationella huvudkontoret? 

Eftersom leoklubbar är en av lionklubbarnas 
sponsrade aktiviteter har leoklubbar inget konto 
hos organisationen. Men medlemmar i en leoklubb 
kan betala för varor i butiken på webbplatsen 
med betalkort.  En klubb kan också fakturera 
fadderklubbens konto om en tjänstemän i 
fadderklubben ger sitt godkännande.

Årsavgift för leoklubb

Lionklubbar faktureras en årlig avgift om USD 100 för 
varje leoklubb de står fadder för.

Fadderklubben kommer att se avgiften om USD 100 
på juli månads kontoutdrag som skickas från det 
internationella huvudkontoret.

Årsavgiften kommer inte att debiteras det 
verksamhetsår som leoklubben chartras.

Återbetalning av årsavgiften för en nedlagd leoklubb 
görs endast om fadderklubben skickar formuläret 
för nedläggning av leoklubb (Leo-86) till Leo 
Club Program Department vid det internationella 
huvudkontoret senast den 31 oktober. Återbetalning 
skall endast ges för innevarande verksamhetsår.

Kan lionklubben använda aktivitetsmedel för 
att betala leoklubbens avgifter? 

Ja. Leoklubbar är en officiell aktivitet för lionklubbar. 
Därför kan leoklubbens avgifter betalas från 
lionklubbens aktivitetskonto och/eller administrativa 
konto. Detsamma gäller vid betalning av leoklubbens 
administrativa utgifter.

Kan leoklubben betala sina egna avgifter? 

Ja, indirekt. Fadderklubben är ansvarig för 
leoklubbens alla avgifter och årsavgifter. Emellertid 
kan leoklubben välja att betala dessa avgifter till 
lionklubben.
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