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Intagningsceremonier 
för nya medlemmar 
Installationsceremonin är en symbolisk början 
på en medlems insatser i Lions. Det är också 
en viktig faktor för att behålla medlemmen 
under hela livet. En väl genomförd ceremoni, 
följt av ordentlig information och meningsfullt 
engagemang i klubbens aktiviteter kommer att 
hålla medlemmen intresserad och engagerad 
i klubbens verksamhet. 

Som med alla genomtänkta handlingar kräver 
även ceremonin goda förberedelser, för att vara 
meningsfull för den allra viktigaste personen 
som deltar - den nya medlemmen. 
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Följ dessa steg, 
för att säkerställa 
att ni är redo inför 
intagningsceremonin för 
den nya medlemmen:

1)  Säkerställ att paketet för nya 
medlemmar 
är uppdaterat.  
Du kan erhålla dessa paket från din 
distriktsguvernör och från Lions butik. Paketets 
innehåll ändras år för år, så se till att den 
allra senaste versionen av paketet finns att 
överlämna till den nya medlemmen.

2)  Förbered det certifikat som finns i 
paketet. 
Det finns två certifikat i paketet. Ett till den nya 
medlemmen och ett till faddern. Säkerställ 
att certifikaten fylls i på ett fint sätt, att det är 
undertecknat och att namnen är rättstavade. 
På lionsclubs.org finns mallar om ni önskar att 
skriva ut certifikatet på en skrivare.

3)  Dela upp fadderns material 
och den nya medlemmens material. 
I paketet för nya medlemmar finns ett certifikat 
till faddern och en speciell nål. Se till att dessa 
inte finns kvar i paketet i slutet av ceremonin 
när den nya medlemmen erhåller paketet. 

4)  Se till att den nya medlemmen 
har fyllt i frågeformuläret för nya 
medlemmar. 
Detta frågeformulär finns i Bara fråga! 
Rekryteringshandbok för nya medlemmar. I 
detta formulär kan du fånga upp information 
om den nya medlemmen.

5)  Förbered det som ska sägas under 
ceremonin.  
Denna vägledning har förslag på vad som kan 
framföras, men använd den information du har 
om den nya medlemmen för att anpassa det 
som sägs på ett lämpligt sätt, för att visa att 
den nya medlemmen passar väl in i klubben 
och hur klubben passar för det den nya 
medlemmen är intresserad av.

Ofta är det tradition att klubbpresidenten genomför 
ceremonin, men den kan även genomföras av en 
tidigare internationell tjänsteman, tidigare tjänsteman i 
distriktet, medlemskommitténs ordförande eller en annan 
välrespekterad medlem.

Ceremonins utformning kan variera beroende på lokala 
traditioner eller aktiviteter i klubben och distriktet. Det 
uppmuntras att ceremonin anpassas för att på bästa sätt 
passa den medlemskategori som den nya medlemmen 
tillhör. När ceremonin planeras är det viktigt att hålla i minnet 
att den skall vara högtidlig och meningsfull för deltagarna.

Här följer några idéer att skapa en lämplig och meningsfull 
ceremoni samt förslag på tal som kan framföras.
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Förslag på ceremoniordning
1.  Börja med att läsa upp namnet på varje ny medlem, 

namnet på varje fadder och be att de kommer fram längst 
fram i rummet.

2.  Välkomna alla deltagare till ceremonin och uttryck glädje i 
att de deltar.

3.  Berätta för de nya medlemmarna att de, genom att 
bli medlemmar i klubben, också blir medlemmar i en 
av världens största hjälporganisationer, Lions Clubs 
International.

4.  Ge en kort presentation av Lions Clubs Internationals rika 
historia.

5.  Ge en kort historik om klubben och pågående aktiviteter.

6. Gå igenom medlemslöftet.

7. Överlämna nålen.

8.  Avsluta ceremonin genom att ge ett kort 
välkomstanförande på din klubbs och ditt distrikts vägnar, 
en presentation av medlemspaketet och förklara fadderns 
ansvar.

Förslag på presentation att framföra
Följande är förslag på presentation att framföra under 
ceremonin, enligt förslag på ceremoniordning ovan. Ändra 
innehållet på lämpligt sätt, så att det passar lokala traditioner, 
lägg till ytterligare information, anpassa till presentatörens stil 
samt allra viktigast, anpassa till den nya medlemmen eller 
nya medlemmarna, så att det blir meningsfullt för dem.

1)  Ceremonin inleds 
Vi ska strax inleda vår intagningsceremoni för nya 
medlemmar under vilken vi kommer att ta in _______ nya 
medlemmar till klubben. Nu vill jag läsa upp namnen på 
alla nya medlemmar och deras respektive fadder. När 
namnen ropas upp ber jag att de nya medlemmarna 
och faddrarna kommer fram. Jag ber att ni väntar med 
applåder till dess att alla namn har lästs upp. Tack. 
(Infoga namn på nya medlemmar och faddrar.)

2)  Välkomna alla deltagare  
Mina damer och herrar, på vägnar av tjänstemän och 
medlemmar i Lions Club ________________ vill jag 
uttrycka vår glädje över att ni finns med oss här i dag. 
Ni har bjudits in till att bli medlemmar och vi är mycket 
glada och stolta över att ni har tackat ja till att bli 
medlemmar i vår klubb och i Lions Clubs International. 
Det är en förmån att vara medlem i Lions. Ni kommer 
strax att bli medlemmar i en av världens största och 
mest aktiva hjälporganisationer med mer än 1,4 miljoner 
medlemmar i mer än 48 000 klubbar i mer än 200 länder 
och geografiska områden runtom i världen, vilka alla är 
hängivna att göra skillnad. Tack vare ert medlemskap 
kommer ni att kunna hjälpa klubben att nå ut till 
människor, både lokalt och runtom i världen.
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3)  Lions Clubs Internationals historia 
Ni blir medlemmar i en organisation vars historia börjar år 
1917 när Lions Clubs International började som en dröm 
hos en försäkringstjänsteman i Chicago vid namn Melvin 
Jones. Han ansåg att företagarnas klubbar borde vidga 
sina horisonter från bara egen verksamhet till att försöka 
förbättra både det lokala och globala samhället.

   Jones egen förening, Business Circle of Chicago, 
samtyckte till det. Liknande föreningar runtom i landet 
kontaktades och ett organisationsmöte hölls på 
LaSalle Hotel i Chicago, Illinois, USA, den 7 juni 1917. 
Den nya organisationen tog sitt namn från en av de 
inbjudna föreningarna, Association of Lions Clubs, 
och en nationell kongress hölls i Dallas, Texas, USA, 
i oktober samma år. 36 delegater fanns närvarande 
och representerade 22 klubbar från nio delstater. Den 
kongressen började definiera vad organisationen skulle 
bli. Stadgar, arbetsordning, syfte och etik godkändes.

   Sedan denna ödmjuka inledning har Lions medlemmar 
bidragit med sin tid och kunskaper, för att tillgodose 
angelägna behov varhelst de uppkommer. Lions 
medlemmar är särskilt hängivna att hjälpa dem som 
är blinda eller har nedsatt syn, vilket var ett åtagande 
som gjordes efter det att Helen Keller hade utmanat 
medlemmarna att bli ”de blindas riddare i kampen mot 
mörkret” under kongressen 1925 i Cedar Point, Ohio, 
USA. Vårt motto ”Vi hjälper” är ett perfekt exempel på 
den hängivenhet som Lions alla medlemmar känner att 
hjälpa människor i nöd. Ditt medlemskap i Lions Club 
_____________ kommer hjälpa oss att föra vidare denna 
tradition av hjälpinsatser under många år framöver.

4)  Klubbens historia 
Vår klubb bildades ____________ (år). I _________ år har 
vi outtröttligt hjälpt människor i ____________ (ort). Med 
projekt från _____________________________________  
till_____________________________________ har Lions 
Club _______________ åtagit sig att bringa Lions Clubs 
Internationals enastående hjälpinsatser till vårt samhälle. 
(Lägg till ytterligare relevant information om klubben och 

de utomordentliga insatser klubben har bidragit med.)

   Ni kommer finna att medlemskap i vår klubb och Lions 
Clubs International kommer erbjuda många möjligheter 
till personlig utveckling. Inte endast kommer ni att kunna 
uppleva den unika känsla det innebär att hjälpa andra, 
utan ni kommer även att kunna förbättra era färdigheter 
inom ledarskap, kommunikation och planering. Ni 
kan skapa vänskapsband som består hela livet, träffa 
medlemmar från världens alla hörn och tillföra idéer 
som hjälper vår klubb att bli en ännu viktigare del i det 
lokala samhället. (Lägg till annan relevant information 
baserat på vad de nya medlemmarna önskar i sitt 
nya medlemskap i klubben. Detta är en av frågorna 
i frågeformuläret för nya medlemmar i vägledningen 
Bara fråga!)

   Ert medlemskap i Lions Club _______________ kommer 
göra det möjligt för oss att nå ut till ännu fler människor 
i nöd, både lokalt och globalt. Tjänstemännen och 
medlemmarna i denna klubb är mycket glada över att ni 
har valt att bygga vidare på Lions Clubs Internationals 
arv, genom att förbättra livet för de mindre lyckligt lottade 
och att göra vårt samhälle till en ännu bättre plats att 
leva.
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5) Välj ett av följande medlemslöften 

Medlemslöfte 1

Med anledning av att du önskar bli medlem i denna klubb och i Lions Clubs International ber jag 
dig härmed att repetera medlemslöftet efter mig:

Jag accepterar härmed medlemskap i Lions Club ___________ och Lions Clubs International, 
med full vetskap om att detta medlemskap förpliktigar mig att aktivt delta i klubbens verksamhet. 
Jag lovar att följa Lions etik efter bästa förmåga och ge mitt bidrag till programmen i min klubb, i 
mitt distrikt och inom Lions Clubs International.

Du är nu officiellt medlem i Lions Club ___________ och Lions Clubs International. Din fadder 
kommer nu att överlämna Lions nål som en symbol för detta medlemskap.

Medlemslöfte 2

Eftersom du har uttryckt en önskan om att bli intagen som medlem i denna klubb och i Lions 
Clubs International, ber jag dig att på aktuellt ställe svara ”Ja”.

Accepterar du härmed medlemskap i Lions Club ___________och Lions Clubs international, med 
full vetskap om att detta medlemskap förpliktigar dig att aktivt delta i klubbens verksamhet?

Ja.

Kommer du efter bästa förmåga att följa Lions etik, delta i möten när du kan och acceptera de 
uppdrag som du tilldelas samt ge ditt bidrag till programmen i klubben, distriktet och Lions Clubs 
International?

Ja.

Du är nu officiellt medlem i Lions Club ___________och Lions Clubs International. Din fadder 
kommer nu att överlämna Lions nål som en symbol för detta medlemskap.

Medlemslöfte 3

Jag, __________ i närvaro av medlemmarna i Lions Club __________ åtar mig härmed att följa 
klubbens samt Lions Clubs Internationals stadgar och arbetsordning, att regelbundet delta i alla 
möten, att stödja och främja klubbens intressen och att bidra med min del avseende klubbens 
ekonomi.

Jag åtar mig även att jag kommer hjälpa till att bibehålla, öka och stärka antal medlemmar i 
klubben. Jag kommer dessutom att hjälpa klubben på ett aktivt sätt, genom att delta i kommittéer 
och på andra poster efter behov samt att jag kommer att följa Lions Clubs Internationals syfte och 
etik.

I kraft av min post inom Lions Clubs International förklarar jag härmed att du är intagen som 
medlem i Lions Clubs International.

Gratulerar!
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6) Överlämning av nål

(Faddern överlämnar nålen och certifikatet till den nya medlemmen.)

Nu vill jag be faddern, Lion ___________, att svara på mina frågor genom att säga ”Ja”. 

Kommer du att uppfylla följande skyldigheter?

 • Vara en fadder och mentor för den nya medlemmen.

 • Se till att den nya medlemmen känner sig välkommen.

 • Presentera din nya medlem för alla medlemmar i klubben.

 • Tillhandahålla den nya medlemmen med information om klubben, dess tjänstemän och stadgar.

 • Ordna informationsmöten för den nya medlemmen.

 • Vara redo och villig att svara på de frågor som kan uppkomma.

 • Uppmuntra den nya medlemmen att med dig diskutera eventuella problem samt erbjuda lösningar.

 • Hjälpa den nya medlemmen att bli en enastående medlem i Lions.

Ja.

(Klubbpresident eller den som leder ceremonin överlämnar certifikat och nål till faddern.)

7) Avslutning

Bästa Lion _________________ (infoga den nya medlemmens namn), bär denna nål med stolthet, för den 
representerar ditt medlemskap i världens största serviceklubborganisation, en organisation som under mer än 100 år 
har hjälpt människor runtom i världen. 

Jag ber att få gratulera er och välkomna er till världens bästa serviceklubborganisation - Lions Clubs International.

På vägnar av klubben ber jag att få överlämna det officiella medlemscertifikatet och ett paket för nya medlemmar, 
vilket kommer att ge dig en utmärkt start på ett medlemskap för hela livet.

Vi är mycket stolta och glada över att du har blivit medlem i Lions Club _______________.
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