
 
POLICY FÖR ATT STÄNGA AV EN DISTRIKTSGUVERNÖR FRÅN SIN POST 
 

En begäran om att stänga av en distriktsguvernör från sin post kan skickas in om en 
distriktsguvernör inte utför postens uppgifter och/eller om påstådda brott mot 
bestämmelserna i internationella, multipeldistriktets- och/eller distriktets stadgar och 
arbetsordning eller den internationella styrelsens policymanual är av sådan natur att det 
kraftigt försämrar distriktsguvernörens förmåga att effektivt leda distriktet.  När en 
distriktsguvernör blir avstängd från sin post kommer hans/hennes rättigheter skyldigheter och 
privilegier som distriktsguvernör temporärt att dras in.   
 
1. I de exceptionella fall där det är nödvändigt att omedelbart vidta åtgärder för att förhindra 

att organisationens medlemmar eller allmänheten skadas och för att bevara 
organisationens image eller vid allvarliga brott mot internationella stadgar och 
arbetsordning eller den internationella styrelsens policymanual som är av sådan natur att 
det kraftigt försämrar distriktsguvernörens förmåga att aktivt leda distriktet, kan 
distriktsguvernören temporärt bli avstängd av kommittén för stadgar och arbetsordning i 
samråd med den juridiska rådgivaren.  Den internationella styrelsen skall granska den 
temporära avstängningen vid efterföljande styrelsesammanträde eller tidigare enligt 
bestämmelserna häri.  
 

2. En lionklubb som fullgjort sina skyldigheter kan skicka en skriftlig begäran om 
granskning i enlighet med denna policy till den juridiska divisionen.  Begäran måste 
åtföljas av en resolution som stödjer insändandet av begäran, vilken skall ha antagits av 
majoriteten av klubbarna med fullgjorda ekonomiska skyldigheter i distriktet.  Begäran 
kommer att granskas av kommittén för stadgar och arbetsordning och den internationella 
styrelsen enligt följande villkor: 

 
a. Ingen konfliktlösningsprocess eller rättegångsprocess har inletts rörande i stort sett 

samma frågor som har tagits upp i klagomålet gällande samma distriktsguvernör. 
 

b. En kopia av klagomålet innehållande anledningarna till klagomålet samt stödjande 
handlingar måste medfölja den inledande begäran.   
 

c. Distriktsguvernörens skriftliga svar på klagomålet och eventuell stödjande 
dokumentation måste vara den juridiska divisionen tillhanda inom 15 dagar från det 
att det inledande klagomålet mottagits.   
 

d. Sökande klubbar och distriktsguvernören ansvarar för att skicka en kopia av 
klagomålet/svaromålet och eventuell stödjande dokumentation till den andra parten 
och samtidigt, via samma kommunikationsmetod, till den juridiska divisionen.  
 

e. All dokumentation skall levereras till den juridiska divisionen vid det internationella 
huvudkontoret för distribution till medlemmarna i den internationella styrelsens 
kommitté för stadgar och arbetsordning.   

 



f. Om inte annat föreskrivs häri så kan de tidsgränser som specificeras i denna procedur 
förkortas eller förlängas av ordföranden i kommittén för stadgar och arbetsordning 
eller av den internationella styrelsen, under förutsättning att det finns god grund för 
detta.   

 
g. Begäran om att stänga av en distriktsguvernör från sin post och alla skriftliga 

argument och handlingar som varje part har tillhandahållit kommer att granskas av 
kommittén för stadgar och arbetsordning och den internationella styrelsen, vilken 
inom trettio (30) dagar efter mötet kommer utfärda ett beslut gällande ärendet.  Den 
internationella styrelsens beslut kan inte överklagas och är bindande för alla parter. 

 
h. En medlem i den internationella styrelsen (eller dennas utsedda representant) kan 

också begära att en granskning genomförs under denna policy med godkännande av 
ordföranden i kommittén för stadgar och arbetsordning. 

 
i. Ordföranden i kommittén för stadgar och arbetsordning i den internationella styrelsen 

kan avvisa klagomålsärenden som inte följer bestämmelserna som beskrivs häri eller 
som saknar betydande bevis på oegentligheter.  

 
3. I de fall en distriktsguvernör stängs av från sin post under denna policy skall 

avstängningen granskas av kommittén för stadgar och arbetsordning och den 
internationella styrelsen vid varje styrelsesammanträde under vilket distriktsguvernören 
är avstängd såvida inte: 

 
a. Avstängningen följs av att distriktsguvernören entledigas av den internationella 

styrelsen i enlighet med de internationella stadgarna och arbetsordningen.  
 

b. Avstängningen följs av att distriktsguvernören entledigas från organisationen av hans 
eller hennes klubb.   
 

c. Distriktsguvernören avgår från sin post; eller 
 

d. Distriktsguvernörens ämbetsperiod är avslutad. 
 

Inget i denna policy har för avsikt att ersätta bestämmelserna för entledigande i enlighet med 
Artikel V, Moment 9 i de internationella stadgarna.  

 
 
 
 


