5) Förslag nummer 1 till medlemslöfte

Förslag nummer 3 till medlemslöfte

7) Avslutning

Eftersom du har uttryckt en önskan att bli intagen
som medlem i denna klubb och i Lions Clubs
International ber jag dig nu att upprepa detta medlemslöfte efter mig:

Jag, ___________________, i närvaro av medlemmarna i
_________________ Lions klubb lovar härmed
högtidligen att följa klubbens och Lions Clubs Internationals stadgar och arbetsordning, att regelbundet delta
i möten, att stödja och främja klubbens hela
verksamhet och att bidra med min del till klubben
avseende ekonomiskt stöd.

Bäste lionmedlem _______________ (den nya
medlemmens namn) jag hoppas att du alltid kommer att
bära detta emblem med stolthet, för det representerar
ditt medlemskap i världens största serviceklubborganisation, en organisation som har ett förnämligt arv
av att hjälpa människor i nöd över hela världen.

Jag accepterar härmed medlemskap i ______________
Lions klubb med full vetskap om att detta medlemskap
förpliktar mig att aktivt delta i klubbens hela
verksamhet. Jag lovar att följs Lions etik efter bästa
förmåga, att regelbundet delta i klubbens möten och
att acceptera sådana uppdrag som ålägges mig av min
klubb, av mitt distrikt och av Lions Clubs
International.
Du är nu officiellt medlem i __________ Lions klubb
och din fadder kommer att fästa lionemblemet på ditt
rockslag som ett tecken på detta medlemskap.

Jag kommer att underhålla, bygga upp och stärka
medlemskapet i klubben. Jag kommer att hjälpa
klubben i dess arbete genom att på ett aktivt sätt delta i
kommittéer och andra sammanhang där mina insatser
behövs. Jag kommer att följa Lions Clubs Internationals
etikregler och syften.
På Lions Clubs Internationals vägnar förklarar jag
härmed att du har antagits som medlem i Lions.

Låt mig gratulera dig och välkomna dig till den bästa
serviceklubborganisationen, Lions Clubs International.
På klubbens vägnar vill jag nu överlämna det officiella
medlemscertifikatet och medlemspaketet, vilket kommer
att hjälpa dig till en bra start i ditt liv som lionmedlem.
Vi är alla mycket stolta och glada att ha dig som medlem
i __________ Lions klubb.

Gratulerar!

Förslag nummer 2 till medlemslöfte
Eftersom du har uttryckt en önskan att bli intagen
som medlem i denna klubb och i Lions Clubs
International ber jag dig att svara på följande frågor
med ett ”Ja”.
Accepterar du medlemskap i __________ Lions klubb
med full vetskap om att detta medlemskap förpliktigar
till aktivt deltagande i klubbens hela verksamhet?
Ja
Kommer du att efter bästa förmåga att följa Lions etik,
att regelbundet delta i möten och att acceptera alla
uppdrag som klubben, distriktet och Lions Clubs
International ålägger dig?
Ja
Du är nu officiellt medlem i __________ Lions klubb
och din fadder kommer att fästa lionemblemet på ditt
rockslag som ett tecken på detta medlemskap.

6) Överlämnande av lionemblemet
(Faddern fäster märket på den nya medlemmens
rockslag).
Nu ber jag att faddern, lionmedlem _______________,
svarar på följande frågor med ett ”Ja”.
Lovar du att fullfölja följande skyldigheter?
• Att vara en mentor för din nya medlem.
• Att få din nya medlem att känna sig välkommen.
• Att presentera din nya medlem för klubbens
övriga medlemmar.
• Att upplysa din nya medlem om klubben, dess
tjänstemän och dess stadgar.
• Att genomföra informationsmöten för din nya
medlem.
• Att vara redo och villig att svara på alla
eventuella frågor från din nya medlem.
• Att uppmuntra din nya medlem att diskutera
eventuella problem med dig och att lägga fram
förslag på lösningar.
• Att hjälpa din nya medlem att utvecklas till en
framstående lionmedlem.
Ja

LIONS CLUBS INTERNATIONAL
300 W 22ND ST
OAK BROOK IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org
ME-22 SW 9/03

Installationsceremonier
för nya medlemmar

Installationsceremonin är en symbolisk början på en medlems tjänst inom Lions.
Förslag till ceremonins ordningsföljd
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Installationsceremonier
för nya medlemmar

I

nstallationsceremonin är en symbolisk början på en
medlems tjänst inom Lions. Det är också en viktig
faktor för att behålla medlemmen under hela dennes
liv. En väl genomförd ceremoni, en därpå följande
grundlig information och därefter meningsfullt
deltagande i klubbens aktiviteter kommer att hålla
medlemmen intresserad och engagerad i klubbens
verksamhet. (eller – alternativt: kommer att hjälpa den
nya medlemmen att känna att han eller hon är en viktig
del av klubben).
Det är tradition att klubbpresidenten genomför installationsceremonin, men i dennes ställe är det lämpligt att
den genomförs av en tidigare internationell tjänsteman,
tidigare distriktstjänsteman, medlemskommitténs
ordförande eller en annan välrespekterad lionmedlem.
Installationsceremonins utformning kan variera beroende på lokala traditioner eller aktiviteter i klubben och
distriktet. Det är accepterat och det uppmuntras att
ceremonin anpassas för att på bästa sätt passa den
medlemskategori som de nya medlemmarna tillhör. När
ceremonin planeras är det viktigt att hålla i minnet att
den skall vara högtidlig och meningsfull för deltagarna.
På följande sidor finns idéer för att skapa en lämplig och
meningsfull installationsceremoni samt förslag till
formuleringar av presentationen.

Börja med att individuellt ropa upp de nya
medlemmarnas namn och deras faddrars namn och be
att de kommer fram längst fram i rummet.
Välkomna alla deltagarna till ceremonin och uttryck
glädje i att de deltar.
Ge en kort tillbakablick på Lions Clubs Internationals
framgångsrika historia.
Presentera en kort historik om din klubb och
pågående aktiviteter.
Gå igenom medlemslöftet.
Överlämna nålen.
Avsluta ceremonin genom att ge ett kort
välkomstanförande på din klubbs och ditt distrikts
vägnar, en presentation av medlemspaketet och
förklara fadderns ansvar.

Förslag till formuleringar av presentationen
Följande är förslag till formuleringar av de olika delarna av
installationsceremonin enligt förslag till ceremonins
ordningsföljd ovan. Det går bra att ändra dessa
formuleringar för att anpassa ceremonin till lokala
traditioner, att lägga till information eller för att anpassa
ceremonin till presentatörens kommunikationssätt.

1) Kalla till ordning
Vi kommer strax att inleda installationsceremonin för
nya medlemmar där vi kommer att inviga _________ nya
medlemmar i vår klubb. Jag skulle nu vilja ropa upp de
nya medlemmarna och deras faddrar. Vartefter namnen
ropas upp skulle jag vilja att de nya medlemmarna och
faddrarna reser sig upp och kommer fram hit till mig.
Vänligen vänta med applåder till dess att alla namn har
lästs upp. Tack. (Läs upp de nya medlemmarnas namn
och faddrarnas namn).

2) Välkomna
Mina damer och herrar. På tjänstemännens och medlemmarnas vägnar i __________ Lions klubb ber jag att få
uttrycka min stora glädje att ni deltar i detta möte. Ni
har bjudits in att bli medlemmar och vi är oerhört stolta
att ni har accepterat medlemskap i vår klubb och i Lions
Clubs International. Att vara medlem i Lions Clubs

International är ett privilegium. Ni kommer strax att
officiellt bli medlemmar i världens största och mest
aktiva serviceklubborganisation. En grupp bestående av
mer än 1,4 miljoner kvinnor och män i mer än 45 000
klubbar i 192 länder och geografiska områden över hela
världen som är hängivna att hjälpa andra människor.
Genom ditt medlemskap kommer du att hjälpa vår
klubb att nå ut till människor i nöd, både här i det
lokala området och över hela världen.

3) Lions Clubs Internationals historia
Du kommer att bli en del av en framstående historia
som började 1917, när Lions Clubs International
började som en dröm för försäkringsmannen Melvin
Jones i Chicago. Han ansåg att lokala affärsklubbar
skulle vidga sina vyer från att endast se till
yrkesmässiga angelägenheter till att istället jobba för
förbättringar i det lokala området och i hela världen.
Medlemmarna i Jones egen klubb, The Business Circle
of Chicago, höll med. Efter att ha kontaktat liknande
klubbar över hela USA hölls ett första möte den 7 juni
1917 vid LaSalle Hotel i Chicago, Illinois, USA. Den nya
klubben antog samma namn som en av de inbjudna
klubbarna, The Association of Lions Clubs, och en
kongress hölls i Dallas, Texas, USA i oktober samma år.
Trettiosex delegater representerande 22 klubbar från
nio amerikanska stater deltog. Under kongressen
började man att fastsälla vad organisationen skulle
utvecklas till. Stadgar, arbetsordning, syften och etiska
regler antogs.
Sedan denna ödmjuka inledning har lionmedlemmar
bidragit med sin tid och sina kunskaper för att hjälpa
människor i nöd varhelst behovet har funnits. Lions är
särskilt engagerade i arbetet med blinda och personer
med nedsatt syn, ett åtagande som inleddes efter det att
Helen Keller vid kongressen 1925 i Cedar Point, Ohio,
USA utmanade Lions att bli hennes ”riddare i kampen
mot mörkret”.
Vårt motto ”Vi Tjäna” är ett perfekt exempel på den
hängivenhet som präglar lionmedlemmar världen över.
Ditt medlemskap i __________ Lions klubb kommer att
hjälpa oss att fortsätta denna tradition under många år
framöver.

4) Klubbens historia
Vår egen klubb grundades (år) ______________. Under
__________ år har vi på ett oförtröttat sätt hjälpt
behövande i __________ (din ort) och i _____________
(andra platser). Med olika projekt från _____________
till __________________ har __________ Lions klubb på
ett mycket engagerat sätt tillhandahållit service från
Lions Clubs International till människor i nöd. (Lägg
till annan relevant information gällande din klubb
och de utmärkta arbetsinsatser klubben har
genomfört).
Din klubb tillhör Lions Clubs International, världens
största serviceorganisation, grundad 1917, med mer än
1,4 miljoner medlemmar i mer än 45 000 klubbar över
hela världen. Under hela sin stolta historia har Lions
Clubs International tillhandahållit exempellös
humanitär service i mer än 192 länder och geografiska
områden över hela jorden.
Du kommer att se att ett medlemskap i Lions Clubs
International kommer att ge dig möjligheter till
personlig utveckling. Inte endast kommer du att
uppleva den oerhörda känsla det är att delta i frivillighetsarbete, men du kommer också att ha möjlighet att
förbättra dina ledar-, kommunikations- och
klubbverksamhetsegenskaper. Du kan bilda
vänskapsband för hela livet, träffa lionmedlemmar från
alla delar av världen och utbyta idéer vilket kommer
att göra vår klubb en ännu viktigare del i samhället.
Ditt medlemskap i _________________ Lions klubb
kommer att ge oss möjlighet att nå ännu fler
människor i nöd, både lokalt och i världen.
Tjänstemännen och medlemmarna är mycket glada
över att du har valt att hjälpa oss att föra traditionerna
vidare inom Lions Clubs International genom att
förbättra livet för de som är mindre lyckligt lottade
och dessutom göra vår hemort en ännu bättre plats
att leva.

