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Röstning - Frågor och svar 
COVID-19 har tvingat oss att förändra sättet på vilket vi arbetar, lever och deltar i hjälpinsatser. Med 
anledning av nuvarande begränsningar gällande möten i grupp har Lions Clubs International 
sammanställt dessa svar på de vanligaste frågorna kring röstning vid Lions virtuella kongress 2021. 

1) F: Vem kan rösta?  
S: Alla lionklubbar som fullgjort sina skyldigheter kan delta i valet av verkställande tjänstemän 
och internationella direktorer samt godkänna ändringar i organisationens arbetsordning, genom 
att utse delegater att representera klubben vid den internationella kongressen. 
 

2) F: Hur fastställs ”fullgjorda skyldigheter”?  
S: För att en klubb ska anses ha fullgjorda skyldigheter och vara berättigad till delegater vid den 
internationella kongressen får klubben inte vara försatt i status quo eller finansiell avstängning 
och har: 

Betalat distriktets (enkel-, del- och multipel-) avgifter samt 
Inga obetalda internationella avgifter som överstiger USD 10 och  
Ingen skuld på kontot hos Lions Clubs International som överstiger USD 50,  
vilken är nittio (90) dagar eller äldre. 
 

3) F: Hur blir jag delegat för min klubb? 
S: Klubbens delegater till Lions internationella kongress kan inregistreras av klubbens president 
eller sekreterare, genom att använda MyLCI. 
 

4) F: Jag ser att vi har inregistrerat delegater via MyLCI.  Vad händer om vi måste ändra delegat 
efter den 23 juni? 
S: Delegater kan ändras när som helst till och med den 23 juni 2021. Med anledning av att 
röstningen kommer genomföras virtuellt kan ändring av delegat inte ske efter det att 
kongressen har öppnat. Därför är det viktigt att alla klubbdelegater inregistreras senast den 23 
juni 2021 klockan 23:59 lokal tid i Chicago.   
 

5) F: Hur många delegater tillåts från min klubb? 
S: Alla klubbar har rätt till en delegat för varje 25 medlemmar eller större delen därav.  Se Bilaga 
A (nedan) för detaljerad information om delegater. Notera att MyLCI kommer att informera dig 
om när högsta antal delegater i din klubb har uppnåtts. 
 

6) F: Kan klubben registrera delegater via post? 
S: Nej. Att inregistrera delegater kan endast göras elektroniskt via MyLCI, så inget formulär på 
papper ska skickas in. Klubben kan inregistrera delegater till och med den 23 juni 2021 klockan 
23:59 lokal tid i Chicago. 
 

7) F: Finns det ett system kring ogiltiga röstsedlar? 
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S: Nej. Systemet med virtuell röstning tillåter inte att du ändrar din röst efter det att du har 
skickat in den elektroniskt. Röstningssystemet ger dig möjlighet att förhandsgranska röstsedeln 
innan du skickar in den, så att du kan verifiera all information innan du skickar in den.   
 

8) F: Är den virtuella plattformen säker? 
S: Ja. Det finns flera säkerhetsåtgärder som säkerställer att röstningsplattformen är säker. Varje 
delegat måste vara registrerad till kongressen innan klubbens president eller sekreterare kan 
inregistrera honom/henne som delegat. Vi kommer kräva medlemmens medlemsnummer och 
en unik e-postadress för att kunna rösta. Därefter kommer Lions Clubs Internationals system att 
verifiera delegatens information och tilldela ett unikt bekräftelsenummer till varje individuell 
delegat. Bekräftelsenummer och unik e-postadress krävs för att kunna avlägga sin röst. 
 

9) F: Kan klubben inregistrera en suppleant som ersätter delegaten? 
S: Nej. En suppleant inträder vanligen som ersättare för en delegat som inte har möjlighet att 
resa till den internationella kongressen, men det är inte tillämpligt i den virtuella miljön. Med 
anledning av att röstning kommer att genomföras virtuellt går det inte att inregistrera en 
suppleant som ersättare för en delegat. Klubbens delegat kan inregistreras i MyLCI till och med 
den 23 juni klockan 23:59 lokal tid i Chicago. 
 

10) F: Vad händer om jag har inregistrerats som delegat, men inte har erhållit något mejl om att 
rösta? 
S: Kontrollera med klubbens president eller sekreterare om de har inregistrerat en annan 
medlem som klubbens delegat. Om det är du som är inregistrerad som delegat skickar du ett 
mejl till oss på adress ElectionsSupport@lionsclubs.org för att få hjälp. 
 

11) F: Kommer jag ha möjlighet att delta i det särskilda mötet med kandidater? 
S: Det rekommenderas att du deltar i det särskilda mötet med kandidater, för att lära dig mer 
om de officiella procedurreglerna, certifiering och röstning samt erhålla information om 
ändringsförslag avseende internationella stadgar och arbetsordning och lyssna till kandidater. 
Läs i programmet om Lions virtuella kongress 2021, för att få mer information. 
 

12) F: Vem kan jag kontakta innan kongressen om jag har frågor? 
S:  

Servicecenter för medlemmar 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook IL, 60523-8842 
USA 
E-post: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 
Telefon: 630-203-3830 
Fax: 630-571-1687 
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Bilaga A 
 

Internationell kongress 
Tabell för tillåtet antal klubbdelegater 

Medlemmar Antal 
delegater 

 Medlemmar Antal 
delegater 

 Medlemmar Antal 
delegater 

 1-37 1  263-287 11  513-537 21 
38-62 2  288-312 12  538-562 22 
63-87 3  313-337 13  563-587 23 
88-112 4  338-362 14  588-612 24 
113-137 5  363-387 15  613-637 25 
138-162 6  388-412 16  638-662 26 
163-187 7  413-437 17  663-687 27 
188-212 8  438-462 18  688-712 28 
213-237 9  463-487 19  713-737 29 
238-262 10  488-512 20      >738 Se nedan* 

 
Delegatantalet baseras på klubbens medlemsantal enligt det internationella huvudkontorets 
medlemsregister den första dagen i månaden innan den internationella kongressen inleds. Se 
Artikel VI, Moment 2 i de internationella stadgarna samt den internationella styrelsens policy, 
Kapitel XVII, Medlemskap.  

*Alla klubbar har rätt till en delegat för varje 25 medlemmar eller större delen därav. 


