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Lions Clubs International

SYFTEN

ATT ORGANISERA, chartra och ha tillsyn över 
serviceklubbar under namnet Lions Clubs.

ATT KOORDINERA lionklubbarnas aktiviteter 
och standardisera administrationen.

ATT SKAPA och upprätthålla en anda av samför-
stånd mellan jordens folk.

ATT BEFRÄMJA god samhällsanda hos alla 
medborgare.

ATT GENOM aktiva insatser på olika områden 
bidra till samhällets välfärd.

ATT FÖRENA klubbarna med band av vänskap, 
gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

ATT UTGÖRA ett forum där frågor av allmänt 
intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock skall 
klubbarna i politiskt och religiöst hänseende vara 
neutrala.

ATT UPPMUNTRA duglighet och ansvarskänsla 
i både affärs- och yrkesliv utan ekonomisk  
vinning.

VISION

ATT VARA den globala ledaren avseende sam-
hällsservice och humanitär service.

UPPGIFT

ATT GÖRA det möjligt för de frivilliga att tillhan-
dahålla service i samhället, tillgodose humani-
tära behov, samt främja fred och internationell 
förståelse genom Lions klubbar.
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INTERNATIONELLA STADGAR

ARTIKEL I
Namn 

Organisationens namn skall vara: The Internatio-
nal Association of Lions Clubs .

ARTIKEL II 
Syften

Organisationens syften skall vara:
(a) Att organisera, chartra och ha tillsyn 

över serviceklubbar under  namnet Lions 
Clubs .

(b) Att koordinera lionklubbarnas aktiviteter 
och standardisera administrationen .

(c)  Att skapa och upprätthålla en anda av 
samförstånd mellan jordens folk .

(d) Att befrämja god samhällsanda bland alla 
medborgare .

(e) Att genom aktiva insatser inom olika om-
råden bidra till samhällets välfärd .

(f)  Att förena klubbarna med band av vän-
skap, gott kamratskap och ömsesidig 
förståelse .

(g) Att utgöra ett forum där frågor av allmänt 
intresse må fritt och allsidigt dryftas, dock 
skall klubbarna i politiskt och religiöst 
hänseende vara neutrala .

(h) Att uppmuntra duglighet och ansvar-
skänsla i både affärs- och yrkesliv utan 
egen ekonomisk vinning .

ARTIKEL III 
 Medlemskap

Den här organisationens medlemskap ska bestå 
av lionklubbar som organiseras och chartras en-
ligt gällande bestämmelser .
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ARTIKEL IV
Emblem, färger, slogan och motto

Moment 1 . EMBLEM. Emblemet för denna orga-
nisation och varje chartrad klubb skall vara utfor-
mat enligt följande:

Moment 2 . ANVÄNDANDE AV NAMN OCH EM-
BLEM. Användande av namn, goodwill, emblem 
och organisationens övriga logotyper skall ske i 
enlighet med aktuella gällande riktlinjer i arbets-
ordningen .

Moment 3 . FÄRGER. Färger för denna organisa-
tion och varje chartrad klubb skall vara purpur och 
guld .

Moment 4 . SLOGAN. Dess slogan skall vara:  
Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety .

Moment 5 . MOTTO. Dess motto skall vara:  
Vi hjälper .

ARTIKEL V  
Internationella tjänstemän och  

styrelseledamöter

Moment 1 . TJÄNSTEMÄN. Organisationens 
tjänstemän skall vara presidenten, närmast fö-
regående president, första vice president, andra 
vice president, tredje vice president (vilka utgör 
de verkställande tjänstemännen), internationella 
direktorer, distriktsguvernörer, administrativa 
tjänstemän och dylika andra tjänstemän som kan 
utses av den internationella styrelsen .

Moment 2 . MEDLEMSKRAV/DELEGATSTA-
TUS. Varje tjänsteman, förutom de administrativa 
tjänstemännen, skall vara en aktiv medlem som 
fullgjort sina skyldigheter i en chartrad lionklubb . 
Varje sådan tjänsteman skall i kraft av sitt ämbete 
vara befullmäktigad delegat vid varje årlig inter-
nationell kongress inom organisationen och vid 
distriktsmöte i eget distrikt (enkel-, del- och mul-
tipel-), men skall därvid inte inräknas i sin klubbs 
delegatkvot .
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Moment 3 . SAMMANSÄTTNING OCH VAL AV 
INTERNATIONELL STYRELSE PER KONSTI-
TUTIONELLA OMRÅDEN. Den internationella 
styrelsen skall bestå av presidenten, närmast fö-
regående president, första, andra och tredje vice 
presidenter och styrelseledamöter, vilka skall väl-
jas enligt följande:

   Under varje jämt år skall arton (18) direkto-
rer väljas, bestående av fem (5) från klubbar 
i USA, tillhörande områden, Bermuda och 
Bahamas, en (1) från klubbar i Sydamerika, 
Centralamerika, Mexiko och öar i Karibiska 
havet, tre (3) från klubbar i Europa, tre (3) 
från klubbar i Orienten och sydöstra Asien, 
fyra (4) från klubbar i Indien, södra Asien och 
Mellanöstern, en (1) från klubbar i Australien, 
Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien 
och öar i södra Stilla havet och en (1) från 
klubbar i Afrika .

   Under varje ojämnt år skall sjutton (17) direk-
torer väljas, bestående av sex (6) från klub-
bar i USA, tillhörande områden, Bermuda och 
Bahamas, en (1) från klubbar i Kanada, en 
(1) från klubbar i Sydamerika, Centralame-
rika, Mexiko och öar i Karibiska havet, tre (3) 
från klubbar i Europa, fyra (4) från klubbar i 
Orienten och sydöstra Asien och två (2) från 
klubbar i Indien, södra Asien och Mellanös-
tern .
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Moment 4 . VAL, ÄMBETSPERIOD, VAKANSER.
(a)  Verkställande tjänstemän och internationella 

direktorer väljs under organisationens årliga 
kongress .

(b)  Administrativa tjänstemän skall utses av den 
internationella styrelsen och tjäna denna .

(c) Distriktsguvernörer skall väljas enligt
       arbetsordningen .
(d)  Verkställande tjänstemännens ämbetsperiod 

skall vara ett år med början från utnämnandet 
och avslutas vid utnämnandet av hans/hen-
nes efterträdare vid organisationens nästa 
kongress .

(e)  Distriktsguvernörernas ämbetsperiod skall 
vara ett år med början vid avslutandet av 
organisationens kongress under valåret och 
avslutas vid avslutandet av organisationens 
nästa kongress .

(f)  Internationella direktorers ämbetsperiod skall 
vara två år tills deras efterträdare har valts 
och kvalificerats enligt kraven i dessa stadgar 
och arbetsordning .

(g)  Ingen verkställande tjänsteman, vare sig vald 
eller utnämnd, kan kandidera för att efterträda 
sig själv utan godkännande av den internatio-
nella styrelsen .

(h)  Ingen internationell direktor eller distriktsgu-
vernör kan efterträda sig själv .

(i)   I händelse av vakans på någon av posterna 
har den internationella styrelsen, med undan-
tag för nedanstående bestämmelser, rätt att 
utse ersättare för den återstående ämbetspe-
rioden .

(j)   I händelse av vakans på presidentposten på 
grund av dödsfall, utträde eller handikapp 
som gör det omöjligt för presidenten att ut-
föra tjänstens åligganden, eller av annan 
orsak, skall nästföljande vice president agera 
som president och utföra uppgifterna för, och 
ha samma auktoritet som, presidenten tills 
nämnda post fylls av den internationella sty-
relsen för den återstående ämbetsperioden .
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(k)  I händelse av vakans på posten vice presi-
dent på grund av dödsfall, utträde eller han-
dikapp, som gör vice presidenten oförmögen 
att utföra sina plikter, eller av någon annan 
anledning, skall posten förbli vakant tills va-
kansen fylls av den internationella styrelsen 
för den återstående ämbetsperioden . Detta 
oaktat måste alla utnämnda vice presidenter 
väljas enligt det sätt som dessa stadgar och 
arbetsordning anger, för alla därpå följande 
poster . Alla klubbmedlemmar som för när-
varande tjänar eller som har tjänat som in-
ternationell direktor skall också vara en giltig 
kandidat vid den tidpunkt som utnämnd vice 
president ska väljas för nästa ämbetsperiod .

(l)   I händelse av vakans på posten närmast fö-
regående internationella president skall den 
förbli vakant tills den har fyllts av efterträd-
aren till närmast föregående internationell 
president i den här organisationen .

(m)  I händelse av katastrof eller olycka där ma-
joriteten eller flera av medlemmarna i den 
internationella styrelsen förolyckas och/eller 
görs oförmögna att utföra sina uppgifter, skall 
återstående medlemmar i denna styrelse, 
oberoende av om de utgör beslutsmässigt 
antal eller ej, ha rätt att utföra den internatio-
nella styrelsens ärenden tills nästa årliga val 
i organisationen .

(n)  I händelse av katastrof eller olycka där alla 
medlemmar i den internationella styrelsen 
förolyckas och/eller blir oförmögna att utföra 
sina uppgifter, skall då, och endast då, när-
mast föregående internationella president 
som fortfarande lever och som var president 
senast inom tio (10) dagar därefter samman-
kalla ett möte med alla tidigare internationella 
presidenter och tidigare internationella direk-
torer för att fylla alla vakanser för den återstå-
ende ämbetsperioden . Ett sådant möte skall 
hållas på organisationens internationella kon-
tor tidigast femton (15) och senast (20) dagar 
efter sammankallandet . Rimliga kostnader för 
närvaro vid sådant möte skall i enlighet med 
organisationens revisionsstadgar betalas av 
organisationen .
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(o)  I händelse av oförutsedda händelser, som 
inte har beaktats ovan, kan den internatio-
nella styrelsen besätta sådan vakans för åter-
stoden av ämbetsperioden .

Moment 5 . STYRELSENS BEFOGENHETER.
(a)  Den här organisationens befogenheter, både 

uttryckta och underförstådda, skall överlåtas 
till den internationella styrelsen, som skall ut-
göra organisationens verkställande organ .

(b)  Den internationella styrelsen skall:
  (1)  Ha jurisdiktion, kontroll och ledning över 

styrelsens och organisationens samtliga 
tjänstemän och kommittéer .

  (2)  Förvalta och kontrollera organisationens 
angelägenheter, egendom och fonder, 
samt

  (3)  Ha förberett och godkänt en budget som 
innehåller förväntade intäkter och kostna-
der för det kommande verksamhetsåret . 
Inga kostnader får godkännas eller ådras 
som skulle kräva användandet av reser-
ver eller resultera i en icke balanserad 
budget under något verksamhetsår eller 
belasta intäkterna eller reserverna under 
något efterföljande verksamhetsår . Un-
dantag härmed kräver vid en öppen om-
röstning godkännande av två tredjedelar 
(2/3) av samtliga ledamöter i den interna-
tionella styrelsen .

Moment 6 . MÖTEN. Den internationella styrel-
sens ordinarie möten och extra möten skall sam-
mankallas och genomföras enligt stadgarna .

Moment 7 . RÄTT ATT RÖSTA. Varje medlem i 
den internationella styrelsen skall ha en (1) röst 
för varje ärende som kräver åtgärder från styrel-
sen .

Moment 8 . ERSÄTTNING. Alla tjänstemän, med 
undantag av de administrativa tjänstemännen och 
andra tjänstemän som utsetts av den internatio-
nella styrelsen, skall fullgöra sina uppgifter utan 
ersättning . De äger dock rätt att i enlighet med 
de av den internationella styrelsen fastställda 
revisionsstadgarna erhålla ersättning för rimliga 
kostnader i samband med deras tjänsteutövning .

Moment 9 . ENTLEDIGANDE. En vald tjänsteman 
kan, om giltigt skäl föreligger, entledigas från sin 
befattning om två tredjedelar (2/3) av samtliga 
medlemmar i den internationella styrelsen röstar 
härför .
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ARTIKEL VI
Internationella kongresser

och delegater
    
Moment 1 . DATUM OCH PLATS. Organisationen 
skall årligen hålla en internationell kongress på 
tid och plats som fastställs av den internationella 
styrelsen .

Moment 2 . RÄTT ATT SÄNDA DELEGATER. 
Varje invigd klubb som har fullgjort sina skyl-
digheter, skall ha rätt att till varje kongress inom 
organisationen sända en (1) delegat och en (1) 
suppleant för varje tjugofem (25) medlemmar 
eller större delen därav . Till grund härför ligger 
internationella huvudkontorets register den första 
dagen i den månad som omedelbart föregår den 
månad under vilken kongressen hålls . Oaktat vad 
som har sagts har dock varje klubb rätt till minst 
en (1) delegat och en (1) suppleant . Med större 
del enligt detta moment menas tretton (13) eller 
fler medlemmar . Val av varje sådan delegat och 
ersättare skall intygas genom ett delegatintyg, 
undertecknat av presidenten eller sekreteraren 
eller annan därtill bemyndigad styrelseledamot 
i respektive klubb . Om sådan klubbtjänsteman 
inte deltar i kongressen har distriktsguvernören 
eller den tillträdande distriktsguvernören i det di-
strikt (enkel- eller del-) som klubben tillhör, rätt 
att intyga delegaternas behörighet . Obetalda 
medlemsavgifter kan regleras och ekonomiska 
skyldigheter kan fullgöras fram till den tidpunkt 
då delegatlegitimeringen stängs . Denna tidpunkt 
skall fastställas i enlighet med bestämmelser vid 
respektive kongress .
  Alla tidigare presidenter i organisationen har 
rätt till fullständiga delgatbehörigheter vid varje 
internationell kongress och varje årsmöte i hans/
hennes distrikt (enkel-, del- och multipel-) . Den 
internationella styrelsen skall godkänna betal-
ning, i enlighet med gällande revisionsstadgar, 
för rimliga utgifter till alla tidigare internationella 
presidenter som deltar i den årliga internationella 
kongressen och årsmöten i hans/hennes distrikt 
(enkel-, del- och multipel-) .
  Alla tidigare internationella direktorer i orga-
nisationen har rätt till fullständiga delegatprivile-
gier vid varje internationell kongress och varje 
årsmöte i hans/hennes distrikt (enkel-, del- eller 
multipel-) .
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Ingen sådan tidigare internationell president eller 
tidigare internationell direktor skall inkluderas i 
delegatkvoten för hans/hennes klubb till sådan 
kongress/årsmöte .
  Alla tidigare distriktsguvernörer och tidigare 
guvernörsrådsordförande som utses till en fast 
kommitté i den internationella styrelsen och lion-
medlem som tjänstgör i LCIF:s verkställande 
kommitté skall ha rätt till fullständiga delegatprivi-
legier vid den internationella kongress som hålls 
under deras ämbetsperiod . Ingen sådan närmast 
föregående distriktsguvernör eller föregående 
guvernörsrådsordförande skall inkluderas i de-
legatkvoten för hans/hennes klubb vid en sådan 
kongress .
  Varje guvernörsrådsordförande i organisa-
tionen skall ha rätt till fullständiga delegatprivi-
legier vid den internationella kongress som hålls 
under hans/hennes ämbetsperiod . Ingen sådan 
guvernörsrådsordförande skall inkluderas i de-
legatkvoten för hans/hennes klubb vid en sådan 
internationell kongress .

Moment 3 . DELEGATERNAS RÖSTRÄTT . Varje  
godkänd delegat som är närvarande personligen 
har rätt att avge en (1) röst efter eget val för varje 
post som skall besättas och en (1) röst efter eget 
val för varje ärende som förelagts kongressen .

Moment 4 . BESLUTMÄSSIGT ANTAL. Alla när-
varande röstberättigade delegater utgör underlag 
för röstlängden .

Moment 5 . RÖSTNING GENOM OMBUD. Röst-
ning genom ombud inom klubb, distrikt (enkel-, 
del- och multipel-) och inom organisationen i öv-
rigt, är strängt förbjudet .

ARTIKEL VII
Distriktsorganisation

Lionklubbarnas territorier skall delas in i distrikt 
och administrativa enheter enligt gällande arbets-
ordning .

ARTIKEL VIII
Klubbar

Moment 1 . CHARTRA KLUBBAR. Den interna-
tionella styrelsen skall, med undantag endast av 
andra i dessa stadgar angivna bestämmelser, ha 
full behörighet att organisera och bilda alla klub-

17



bar enligt de regler och föreskrifter som styrelsen 
själv fastställer .
  Alla klubbar skall äga rätt att själva besluta 
om sin verksamhet endast under förutsättning att 
detta sker enligt bestämmelserna i dessa stadgar 
och arbetsordning samt de beslut och föreskrifter 
som internationella styrelsen fastställer från tid till 
annan .  
  En lionklubb skall anses vara invigd då stif-
telsebrevet officiellt utfärdats enligt de regler som 
den internationella styrelsen fastställer från tid till 
annan . Mottagande av charterbrevet skall vara 
lionklubbens godkännande av och dess överens-
kommelse att följa organisationens stadgar och 
arbetsordning, samt denna lionklubbs löfte att 
vara en del av organisationen i enlighet med dess 
stadgar och arbetsordning och även i enlighet 
med aktuella gällande lagar i den stat och/eller 
land där The International Association of Lions 
Clubs bedriver verksamhet .  

Moment 2 . KRAV FÖR KLUBBMEDLEMSKAP. 
Varje person som är myndig samt har god moral 
och gott anseende i sitt lokala samhälle kan be-
viljas medlemskap i en lionklubb som är offici-
ellt chartrad . Medlemskap skall endast erbjudas 
genom inbjudan .

ARTIKEL IX
Ändringar

Moment 1 . ÄNDRINGSFÖRFARANDE. Denna 
arbetsordning kan endast ändras vid den interna-
tionella kongressen genom ändring som rappor-
terats av kommittén för arbetsordning och stadgar 
vid ett sådant årsmöte samt måste godkännas 
med två tredjedels (2/3) majoritet av certifierade 
delegater som röstar vid ett sådant möte . Inga 
ändringar skall rapporteras till kongressen för om-
röstning om de inte först har godkänts genom en 
av följande två metoder:
 (a)  Har godkänts av den internationella sty-

relsen, eller
 (b)  Har godkänts av resolutioner från kon-

gresser med enkel och/eller multipeldi-
strikt som representerar minst femtioen 
(51 %) av totala antalet medlemmar i or-
ganisationens klubbar från och med den 
1 juli under det verksamhetsår när änd-
ringen skickas in till den internationella 
styrelsen för omröstning .
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Moment 2 . UNDERRÄTTELSE. Alla föreslagna 
ändringar måste publiceras i tidningen LION, 
eller annan officiell publikation inom organisatio-
nen, minst trettio (30) dagar före kongressen när 
ändringen ska röstas om .

ARBETSORDNING

ARTIKEL I 
Namn och emblem

Organisationens och invigda klubbars namn, 
goodwill, emblem och andra insignier får icke 
användas, publiceras eller distribueras av någon 
lionklubb, lionmedlem eller något liondistrikt, eller 
av någon annan sammanslutning (i bolagsform 
eller annan form) organiserad av och/eller kon-
trollerad av en lionklubb, lionmedlem eller ett lion-
distrikt, för annat ändamål än det som uttryckligen 
anges i organisationens stadgar och den interna-
tionella styrelsens policy . Inte heller får någon 
annan person eller sammanslutning (i bolags- 
eller annan form) använda organisationens eller 
invigda klubbars namn, goodwill, emblem eller 
övriga insignier utan sådant skriftligt medgivande 
och tillstånd som den internationella styrelsen kan 
kräva .

ARTIKEL II 
Val av internationell styrelse

Moment 1 . VAL VID INTERNATIONELL KON-
GRESS. Presidenten, första vice president, andra 
vice president, tredje vice president samt alla di-
rektorer i organisationen skall väljas vid den årliga 
internationella kongressen genom sluten omröst-
ning . Ingen medlem av någon klubb i distriktet 
(enkel-, del- och multipel-) där sådan kongress 
hålls kan väljas till någon post vid detta möte, för-
utom till president och första vice president och 
andra vice president . 

Moment 2 . BEHÖRIGHETSKRAV FÖR TREDJE 
VICE PRESIDENT.

 (a)  En kandidat till posten internationell tredje 
vice president måste:

   (1)  Vara en aktiv medlem som har full-
gjort sina skyldigheter i en lionklubb 
som har fullgjort sina skyldigheter .
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   (2)  Har fullgjort eller håller på att fullgöra 
sin ämbetsperiod, genom val eller ut-
nämning, som internationell direktor .

   (3)  Säkerställa årsmötets godkännande i 
hans/hennes distrikt (enkel-, del- och 
multipel-), FÖRUTSATT att årsmötet 
i ett enkel- eller deldistrikt skall kunna 
godkänna en kandidatur endast om 
enkel- eller deldistriktet uppfyller di-
striktets minimikrav enligt artikel VIII, 
Moment 2 i de internationella stad-
garna när ett sådant godkännande 
ges .

   (4)  Säkerställa intyg av godkännande 
från hans/hennes distrikt (enkel-,  
del- och multipel-) enligt dessa stad-
gar eller denna arbetsordning . Sådan 
åtgärd skall vara liktydig med intyg 
om godkännande för alla högre pos-
ter i organisationen om nämnd kandi-
dat har valts till tredje vice president .

 (b)  Förutom vid en vakant post som måste 
fyllas enligt villkoren i dessa stadgar 
eller denna arbetsordning, kan endast 
en klubbmedlem som haft posten som 
tredje vice president, väljas till posten 
som andra vice president, och endast 
en klubbmedlem som haft posten som 
andra vice president kan väljas till posten 
som första vice president och endast en 
klubbmedlem som har haft posten som 
andra och första vice president kan väl-
jas till president för organisationen . Om 
posten som president eller vice president 
är vakant och skall fyllas enligt villkoren 
i dessa stadgar och denna arbetsordning 
kan en klubbmedlem som för närvarande 
har en post eller som har haft en post 
som internationell direktor utnämnas till 
en sådan vakant post .

Moment 3 . BEHÖRIGHETSKRAV FÖR INTER-
NATIONELL DIREKTOR. En kandidat till posten 
internationell direktor skall:

 (a)  Vara en aktiv medlem, som har fullgjort 
sina skyldigheter, i en klubb som har full-
gjort sina skyldigheter .

 (b) (1)   Ha slutfört eller hålla på att slutföra en 
full ämbetsperiod eller större delen 
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därav som distriktsguvernör i ett helt 
distrikt i den här organisationen, eller

   (2)   Ha slutfört en hel ämbetsperiod eller 
största delen därav som distriktsgu-
vernör eller tillfällig distriktsguvernör 
i ett tillfälligt distrikt som (1) under 
denna period eller  senare har upp-
nått  tjugo (20) klubbar som har full-
gjort sina skyldigheter eller status 
som giltigt distrikt eller (2) ha varit ett 
tillfälligt distrikt i minst tio (10) år .

 (c)  Säkerställa godkännande från ett års-
möte i hans/hennes distrikt (enkel-, del- 
och multipel-) . OAKTAT att årsmötet i ett 
enkel- eller deldistrikt endast skall kunna 
godkänna en kandidatur om enkel- eller 
deldistriktet uppfyller distriktets minimik-
rav enligt Artikel VIII, Moment 2 i den 
internationella arbetsordningen när ett 
sådant godkännande ges .

 (d)  Säkerställa intyg om godkännande från 
hans/hennes distrikt (enkel-, del- och 
multipel-) enligt dessa stadgar eller 
denna arbetsordning .

Moment 4 . GODKÄNNANDE AV KANDITATUR 
OCH CERTIFIERING AV KANDIDATER.
 (a)  Förutom vad gäller kandidatur för pos-

ter som ska fyllas enligt villkoren i dessa 
stadgar eller denna arbetsordning där le-
diga poster finns, för vilka varken något 
godkännande eller intyg om godkän-
nande krävs, skall intyg om godkännande 
av kandidatur för alla internationella pos-
ter förutom distriktsguvernör göras av 
ordförande och sekreteraren för respek-
tive enkeldistriktsråd eller deldistriktsråd, 
och guvernörsråd, som fallet kan vara, 
på de formulär som internationella hu-
vudkontoret tillhandahåller . Dokumentet 
för intyg av godkännande skall vara det 
internationella kontoret tillhanda senast 
trettio (30) dagar, för kandidater till in-
ternationella direktorer, och senast nittio 
(90) dagar, för kandidater till tredje vice 
president, före datumet för den interna-
tionella kongressen där man ska rösta 
om den godkända kandidaten . Intyg av 
godkännande kan skickas per fax eller 
e-post förutsatt att detsamma bekräf-
tas av det intyg om godkännande som 
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krävs skickas inom tre (3) dagar efter 
faxmeddelandet eller e-postmeddelan-
det skickades . Inget godkännande skall 
vara giltigt förrän intyg om godkännande 
har utfärdats och tagits emot av det inter-
nationella huvudkontoret . Alla intyg skall 
endast vara giltiga för de tre (3) därpå föl-
jande internationella kongresserna efter 
nämnda intyg där medlemmen i övrigt är 
valbar enligt dessa stadgar och denna 
arbetsordning . Under intygets giltighets-
tid skall (i) ingen annullering förekomma, 
(ii) inget annat intyg vara giltigt och (iii) i 
händelse av dödsfall, ej kvalificerad eller 
återkallande av kandidaten skall det ur-
sprungliga beslutet om intyg inte längre 
vara giltigt . Inget ytterligare godkännande 
av intyg skall krävas under intygets gil-
tighetstid .Alla intyg, oavsett ursprungliga 
eller andra, måste vara utfärdade i en-
lighet med gällande procedurregler, om 
sådana finns, i respektive enkeldistrikts 
eller multipeldistrikts stadgar och arbets-
ordning avseende tid och sätt för offent-
liggörande av intention att bli kandidat 
till en internationell post . Alla kandidater 
som söker godkännande vid multipeldi-
striktets årsmöte måste först ha fått god-
kännande från sitt respektive deldistrikt .

 (b)    Intyg om godkännande måste ange vil-
ken post det gäller och ingen kandidat får 
ställa upp för val till någon annan post än 
den post som tas upp i hans/hennes intyg 
om godkännande . Inget distrikt (enkel-, 
del- och multipel-) skall ha mer än ett (1) 
godkännande som väntar för mer än en (1) 
post i den internationella styrelsen .

 (c)    Intyg om godkännande av kandidat till pos-
ten internationell direktor skall vara giltigt i 
tre (3) på varandra efterföljande kongres-
ser förutsatt att kandidaten i övrigt är kvali-
ficerad att bli vald . Om kandidaten inte blir 
vald under den inledande giltighetstiden 
måste kandidaten vänta i tre (3) år innan 
kandidaten kan ansöka om ett nytt godkän-
nande . Intyg om godkännande av kandidat 
till posten tredje vice president skall vara 
giltigt under tre (3) på varandra efterföl-
jande kongresser förutsatt att kandidaten i 
övrigt är kvalificerad att bli vald, med högst 
två (2) på varandra efterföljande godkän-



23

nanden . Om kandidaten inte blir vald under 
de två (2) på varandra efterföljande peri-
oderna måste kandidaten vänta tre (3) år 
innan kandidaten kan ansöka om ett nytt 
godkännande .

Moment 5 . REPRESENTATION.
 (a)  En direktor kan väljas från ett distrikt 

(enkel-, del- och multipel-) som har klub-
bar i USA och Kanada, då direktorn som 
väljs skall anses vara en direktor som 
valts från klubbar i USA eller en direktor 
som valts från klubbar i Kanada, bero-
ende på det val han/hon har gjort . Valet 
skall anmälas skriftligen till det internatio-
nella huvudkontoret senast när han/hon 
skickar in sina intyg om godkännande i 
enlighet med kraven i dessa stadgar och i 
denna arbetsordning, som kräver att inty-
gen om godkännande skall vara det inter-
nationella huvudkontoret tillhanda senast 
trettio (30) dagar före den internationella 
kongress startar där omröstningen för 
den godkända kandidaten  sker, och skall 
anges på kongressens röstsedel bredvid 
hans/hennes namn .

 (b)  Två eller fler klubbmedlemmar från 
samma enkeldistrikt eller multipeldistrikt 
får inte inneha en post som internationell 
direktor samtidigt .Om någon direktor flyt-
tar till ett annat distrikt än det där han/hon 
valdes från, skall hans/hennes ämbets-
period upphöra i slutet av nästa årsmöte 
och hans/hennes efterträdare skall väljas 
vid detta möte .

 (c)  En president eller vice president kan 
väljas och tjäna samtidigt från samma 
område, enligt det som anges i arbets-
ordningen, men inte från samma enkel- 
eller multipeldistrikt .

Moment 6 . INTERNATIONELL NOMINIE-
RINGSKOMMITTÉ. Vid varje årsmöte eller inom 
etthundraåttio(180) dagar före detta, skall  pre-
sidenten utse en nomineringskommitté med nio 
(9) delegater, där ingen skall vara tjänstemän i 
organisationen, och där två (2) inte får vara med-
lemmar i klubbar i samma enkel- eller multipeldi-
strikt . De skall också fastställa tiderna under den 
sista dagen av kongressen då valet skall äga rum . 



Ovannämnda nomineringskommitté skall:
 (a)  Skriftligen ta emot namnen på alla kan-

didater vars intyg om godkännande har 
skickats in och godkänts, enligt procedu-
rerna, av organisationens juridiska råd-
givare och alla invändningar har klarats 
upp .

 (b)   Fastställa ordning och utskrift av namn på 
röstsedeln och

 (c)   Under en kongress nominera namnen på 
alla kvalificerade kandidater för de poster 
som ska fyllas .

  Valet skall ske genom sluten omröstning eller 
annan dylik metod för sluten omröstning som kan 
fastställas av den internationella styrelsen och 
majoritet krävs för att bli vald . Om det blir lika rös-
tetal för en post skall den sittande internationella 
styrelsen välja den som skall tjäna bland de kan-
didater som fick lika röstetal .
  Vid internationella kongresser kan delegater 
och suppleanter intygas och alla personer, oav-
sett delgater, suppleanter eller andra, får delta i 
alla sessioner eller procedurer först efter att de 
har registrerat sig och betalt registreringsavgiften 
som fastställs av den internationella styrelsen .

ARTIKEL III
Tjänstemäns åligganden

Moment 1 . PRESIDENT. Presidenten skall leda 
organisationens alla kongresser och den interna-
tionella styrelsens alla möten . Han/hon skall över-
vaka organisationens arbete och aktiviteter samt 
utföra andra uppgifter som är vanliga för denna 
post .

Moment 2 . VICE PRESIDENT. Om presidenten 
av någon anledning inte kan utföra sina uppgifter 
skall vice presidenten utföra uppgifterna och ha 
samma befogenhet som presidenten .

Moment 3 . ADMINISTRATIVA TJÄNSTEMÄN . 
De administrativa tjänstemännens åligganden 
kan tilldelas av den internationella styrelsen samt 
skall vara de som har tilldelats respektive tjäns-
teman genom formellt beslut av sagda internatio-
nella styrelse .
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ARTIKEL IV
Kommittéer i den

 internationella styrelsen

Moment 1 . FASTA KOMMITTÉER. Presidenten 
skall, med den internationella styrelsens godkän-
nande, utse följande fasta kommittéer med minst 
tre medlemmar, och för kommittén för långsikts-
planering, högst åtta  medlemmar, vilka var och 
en skall rapportera till sagda styrelse vid dess 
ordinarie möten .
 (a) Revision
 (b) Stadgar och arbetsordning
 (c) Kongress
 (d) Distrikt- och klubbservice
 (e) Finanser och huvudkontorets verksamhet
 (f) Ledarutveckling
 (g) Långsiktsplanering
 (h) Medlemsutveckling
 (I) Marknadskommunikation
 (j)  Serviceaktiviteter
 (k)  Teknologi
 (l)    Sådana andra kommittéer som kan 

komma behövas i organisationens verk-
samhet .

Moment 2 . ACKREDITERING, PROCEDURER, 
RESOLUTIONER OCH VAL. Vid varje årlig  
kongress, eller inom hundraåttio (180) dagar före 
denna, skall presidenten utse kommittéer på fem 
(5) eller fler medlemmar för de tillvägagångssätt, 
resolutioner och val som skall vara verksamma 
under detta möte . Presidenten skall minst sextio 
(60) dagar före sagda kongress utse en kommitté 
på minst fem (5) medlemmar för tillvägagångssätt 
som skall vara verksam vid detta möte .

Moment 3 . SPECIELLA ELLER TILLFÄLLIGA 
KOMMITTÉER. Vid behov kan presidenten, med  
den internationella styrelsens eller den verkstäl-
lande kommitténs godkännande, utse sådana 
särskilda kommittéer som enligt presidentens 
eller styrelsens uppfattning är nödvändiga . Inga 
utgifter för dessa extra kommittéer skall dock be-
talas om de inte har godkänts av den internatio-
nella styrelsen eller den verkställande kommittén .
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Moment 4 . ORDFÖRANDE, VAKANSER. Presi-
denten skall utse ordförande för varje kommitté 
som han/hon utser och skall ha makt att fylla alla 
vakanser i en kommitté som han/hon utsett, förut-
satt att det godkänns av den internationella styrel-
sen eller den verkställande kommittén .

Moment 5 . BEGRÄNSNING I UTNÄMNINGS-
RÄTT. Vid utövandet av de befogenheter som 
tilldelats presidenten i dessa stadgar eller denna 
arbetsordning vad gäller medlemskap i någon 
kommitté, kan presidenten inkludera tidigare in-
ternationella tjänstemän för organisationen  bland 
dessa kandidater, men summan av dessa tidi-
gare internationella tjänstemän i kommittéerna 
får aldrig överskrida sex (6) stycken under något 
verksamhetsår .  Emellertid skall denna begräns-
ning inte gälla den närmast föregående interna-
tionella presidenten och inte heller utnämningar 
som gjorts enligt dessa stadgar eller denna ar-
betsordning . Alla sådana utnämningar av tidigare 
internationella tjänstemän skall enbart vara för 
en ämbetsperiod på ett (1) år, men efterföljande 
presidenter kan utnämna en tidigare internationell 
tjänsteman igen för att tjäna i en kommitté, med 
beaktande av begränsningen av det totala anta-
let . Åtminstone en (1) av dessa utnämnda skall 
komma  från klubbar i andra konstitutionella om-
råden än det område där klubben för den interna-
tionella presidenten är medlem .

ARTIKEL V
Den internationella styrelsen möten

Moment 1 . ORDINARIE MÖTEN. Ett ordinarie 
möte i den internationella styrelsen skall hållas 
omedelbart efter ajourneringen av den årliga in-
ternationella kongressen och på samma plats . 
Dessutom skall ett ordinarie möte hållas i oktober 
eller november samt i mars eller april vid en plats 
och tid som presidenten fastställer . Ett slutligt or-
dinarie möte skall hållas på samma plats som den 
internationella kongressen, men skall ajourneras 
före denna kongress .

Moment 2 . EXTRA MÖTEN. Den internationella 
styrelsens extra möten kan sammankallas av pre-
sidenten vid en tidpunkt och på en plats som han/
hon fastställer och skall sammankallas av presi-
denten på skriftlig begäran (inklusive brev, e-post, 
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fax eller kabel) av fem (5) direktorer, vid den tid-
punkt och plats som han/hon fastställer, förutsatt 
att ett sådant möte sammankallas inom tio (10) 
dagar och skall hållas inom tjugo (20) dagar, efter 
mottagandet av den sista av dessa sammankal-
lelser . Skriftligt meddelande om extra möten, som 
anger tid, plats och syfte, skall  av det internatio-
nella huvudkontoret ges till varje styrelsemedlem, 
förutom när de sammankallas vid den internatio-
nella kongressen .  

Moment 3 . ÄRENDEN VIA KORRESPONDENS. 
Den internationella styrelsen kan bedriva verk-
samhet via post, till exempel brev, e-post, fax 
eller liknande, men inga sådana handlingar får 
träda ikraft förrän de skriftligen godkänts av tre 
fjärdedelar (3/4) av det totala antalet medlemmar i 
styrelsen . Sådana åtgärder kan initieras av presi-
denten eller fem (5) medlemmar i styrelsen, men 
röster från dessa måste, för att vara giltiga, tas 
emot av det internationella huvudkontoret inom 
trettio (30) dagar efter det ursprungliga utskicket, 
vars försändelsemetod skall vara med bud .

Moment 4 . BESLUTMÄSSIGT ANTAL. Förutom 
enligt det som annars anges i dessa stadgar eller 
denna arbetsordning, skall en majoritet i den 
internationella styrelsen utgöra beslutsmässigt 
antal vid dessa möten .

Moment 5 . VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉ. Den 
internationella presidenten, närmast föregående 
internationella president, de internationella vice 
presidenterna och ytterligare en (1) medlem av 
den internationella styrelsen, som utses av presi-
denten med godkännande av styrelsen, skall vara 
den verkställande kommittén för denna styrelse, 
vars kommitté kan agera för och på vägnar av 
denna styrelse när styrelsens medlemmar inte är 
samlade på en plats eller i sammanträde . Inga 
styrelsebeslut skall ändras, åtgärdas eller upphä-
vas av den verkställande kommittén .
  Närvaro av fyra (4) medlemmar i denna 
kommitté skall utgöra beslutsmässigt antal vid 
kommitténs möten . En åtgärd av majoriteten av 
dess medlemmar skall utgöra kommitténs åtgärd . 
Denna kommitté kan utföra sin verksamhet per 
telefon med konferenssamtal, förutsatt att fyra (4) 
medlemmar deltar och röstning av majoriteten av 
deltagande medlemmar skall anses vara en åt-
gärd av kommittén . Detta OAKTAT, när kommittén 
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fyller vakanser för distriktsguvernörsposten, kan 
kommittén utföra sin verksamhet per post, enligt 
det som definierats ovan för utförande av verk-
samhet av den internationella styrelsen, förutsatt 
att fyra (4) medlemmar deltar och röstning av ma-
joriteten av medlemmarna som deltar skall anses 
vara kommitténs åtgärd .

ARTIKEL VI
Årlig internationell kongress

Moment 1 . DEN INTERNATIONELLA STYREL-
SENS BESTÄMMANDERÄTT ÖVER KON-
GRESSEN. Alla faser under den internationella 
kongressen skall lyda under jurisdiktion, kontroll 
och övervakning av den internationella styrelsen, 
förutom enligt det som annars angivits häri .

Moment 2 . OFFICIELL KALLELSE. Presiden-
ten eller hans/hennes utsedda skall publicera 
en officiell, tryckt kallelse till den internationella 
kongressen minst fem (5) men högst sextio (60) 
dagar före det fastställda datumet för mötet . Kal-
lelsen skall uppge plats, dag och tid och datumet 
skall också publiceras i organisationens officiella 
tidning .

Moment 3 . TJÄNSTEMÄN VID DEN INTERNA-
TIONELLA KONGRESSEN.  Organisationens 
president, första, andra och tredje vice presiden-
ter, sekreterare och kassör skall vara tjänstemän 
vid den internationella kongressen . Presidenten 
kan utse, med den internationella styrelsens god-
kännande, andra styrelseledamöter för den inter-
nationella kongressen enligt behov .   

Moment 4 . KOSTNADER FÖR DISTRIKTSGU-
VERNÖRENS DELTAGANDE I KONGRESSEN. 
I enlighet med revisionsstadgarna kan den inter-
nationella styrelsen godkänna betalning av rim-
liga utgifter för distriktsguvernörer (valda eller 
utnämnda), som den anser vara skäliga, för att 
de skall kunna delta i deras utbildning .

ARTIKEL VII 
Internationella räkenskaper

Moment 1 . REVISION AV RÄKENSKAPER.
 (a)  Den internationella styrelsen skall tillhan-

dahålla en årlig revision av organisatio-
nens bokföring och konton som utförts av 
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auktoriserade revisorer .
 (b)  Den internationella styrelsen skall årligen 

sammanställa en sammanfattad årsrap-
port, vilken varje lionklubb kan få på be-
gäran .

 (c)  Organisationens verksamhetsår skall 
vara den 1 juli till och med den 30 juni .

Moment 2 . LÅSTA MEDEL. Oaktat något som 
motsätter sig stadgar och arbetsordning, skall 
den internationella styrelsens befogenhet, i den 
händelse några medel för organisationen i något 
land eller geografiskt område begränsas vad 
gäller fri omvandling till de valutor som valts av 
styrelsen för en kontinuerlig period på tolv (12) 
månader eller längre, att suspendera, enligt två 
tredjedelars (2/3) majoritet i omröstning av alla 
medlemmar i styrelsen, alla eller delar eller en 
sådan del som den anser vara rätt för de rättighe-
ter och behörigheter som givits, uttryckligen eller 
underförstått, i arbetsordningen och stadgarna till 
lionklubbarnas medlemmar, till lionklubbar och 
distrikt i nämnda land eller geografiska område, 
så länge som en överföring av organisationens 
medel är begränsad till detta land eller geogra-
fiska område, eller tills nämnda rättigheter och 
behörigheter återupprättas av liknande styrelse-
åtgärd enligt ovan .

ARTIKEL VIII
Distriktsorganisation

Moment 1 . JURISDIKTION FÖR BILDANDET 
AV DISTRIKT. Geografiska områden skall delas 
in i distrikt (enkel-, del- och multipel-) och admi-
nistrativa enheter enligt det som den internatio-
nella styrelsen fastställer .

Moment 2 . MINIMIKRAV FÖR DISTRIKT. Vid 
bildandet skall ett distrikt bestå av trettiofem (35) 
klubbar som fullgjort sina skyldigheter och ett to-
talt medlemskap på åtminstone ettusentvåhund-
rafemtio (1 250) medlemmar i lionklubbar som 
fullgjort sina skyldigheter, om inget annat god-
känts av en 2/3 majoritetsomröstning i den inter-
nationella styrelsen .

Moment 3 . ÄNDRING AV DISTRIKTSGRÄN-
SER. Ett enkeldistrikt som önskar att bli ett multi-
peldistrikt eller ett multipeldistrikt som önskar att 



lägga till ett eller fler deldistrikt eller på annat sätt 
ändra ett eller flera befintliga deldistrikt skall, till 
den internationella styrelsen, skicka in ett förslag 
om ändring av distriktsgränser, vilket godkänts 
genom majoritetsröst vid distriktsmötet i respek-
tive enkel- eller deldistrikt som har 35 klubbar 
och 1 250 medlemmar, samt vid riksmötet . Mul-
tipeldistrikt som önskar slå samman ett eller fler 
deldistrikt, där ett eller flera av deldistrikten har 
mindre än 35 klubbar och 1250 medlemmar, skall 
till den internationella styrelsen skicka ett förslag 
om ändring av distriktsgränser vilket godkänts 
genom majoritetsröst vid riksmötet .
  Förslag om ändring av distriktsgränser kom-
mer att tas under övervägande av den interna-
tionella styrelsen under förutsättning att varje 
föreslaget deldistrikt består av minst trettiofem 
(35) lionklubbar med ett totalt antal medlemmar 
om minst ettusentvåhundrafemtio (1 250), vilka 
skall ha fullgjort sina skyldigheter, såvida inte 
ändringsförslaget minskar antal distrikt i multipel-
distriktet . När den internationella styrelsen beak-
tar ett förslag om ändring av distriktsgränser, kan 
den beakta alla faktorer den anser vara viktiga 
och kan kräva ytterligare antal klubbar och/eller 
medlemmar per deldistrikt om den anser det skä-
ligt .
  Om den internationella styrelsen godkänner 
ett sådant ändringsförslag skall det träda i kraft 
när den årliga internationella kongress avslu-
tas som faller efter datumet för styrelsens god-
kännande . Detta OAKTAT skall delegater från 
klubbar som består av respektive nytt deldistrikt 
välja en distriktsguvernör och kan anta stadgar 
och arbetsordning vid ett möte som hålls i sam-
band med kongressen, efter styrelsens godkän-
nande och före den internationella kongressen, 
för det distrikt (enkel-, del- och multipel-) som 
ändrar distriktsgränser . Om ett befintligt deldi-
strikt genomgår en omfattande omorganisation 
kan delegaterna från sagda deldistrikt utse en 
distriktsguvernör genom ett möte med de regist-
rerade delegater, från deldistriktet, vilka närvarar 
vid det årliga riksmötet .

Moment 4 . GUVERNÖRSRÅD. Distriktens gu-
vernörer skall, förutom enligt det som anges häri, 
i varje multipeldistrikt utgöra ett guvernörsråd . 
Guvernörsrådet skall också inkludera en sittande 
eller tidigare distriktsguvernör som skall tjäna 
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som guvernörsrådsordförande och kan, enligt 
multipeldistriktets stadgar och arbetsordning, 
inkludera en eller flera närmast föregående di-
striktsguvernörer, förutsatt att det totala antalet 
närmast föregående distriktsguvernörer inklusive 
guvernörsrådsordförande, inte överskrider hälften 
(1/2) av antalet distriktsguvernörer . Varje medlem 
i guvernörsrådet, inklusive guvernörsrådsord-
förande, skall ha en (1) röst för varje fråga som 
kräver åtgärd av guvernörsrådet . Ett guvernörs-
råd kan också bestå av före detta och nuvarande 
internationella presidenter och internationella 
vice presidenter samt före detta och nuvarande 
internationella direktorer som råd, men de är inte 
röstberättigade medlemmar . Guvernörsrådsord-
föranden, vald eller utnämnd i enlighet med mul-
tipeldistriktets stadgar och arbetsordning, skall 
vara nuvarande eller tidigare distriktsguvernör när 
han/hon påbörjar sin ämbetsperiod . Guvernörs-
rådsordföranden skall endast inneha sin post i ett 
år och kan inte inneha denna post igen .

Moment 5 . GUVERNÖRSRÅDETS BEFOGEN-
HETER OCH ANSVAR. Enligt villkoren i stadgar 
och arbetsordning, och enligt den internationella 
styrelsens policy, skall varje guvernörsråd över-
vaka administrationen av alla ärenden i multipel-
distriktet och kan välja tjänstemän, hålla dess 
möten, administrera dess medel, godkänna dess 
utgifter samt ha andra administrativa befogen-
heter som anges i respektive multipeldistrikts ar-
betsordning .

Moment 6 . ENTLEDIGANDE. På begäran av 
majoriteten av guvernörsrådet kan ett speciellt 
guvernörsrådsmöte sammankallas med syfte att 
entlediga guvernörsrådsordföranden . Oavsett 
sätt på vilket guvernörsrådsordföranden är utsedd 
eller vald, kan guvernörsrådsordföranden entledi-
gas från guvernörsrådet genom omröstning och 
två tredjedelars (2/3) majoritet av hela guvernörs-
rådet .

Moment 7 . DISTRIKTSRÅD. Varje enkel- och del-
distrikt skall ha ett guvernörsråd i distriktet som 
består av distriktsguvernören som ordförande, 
närmast föregående distriktsguvernör, första och 
andra vice distriktsguvernörer samt följande som 
skall väljas eller utnämnas enligt de procedurer 
som finns angivna i respektive enkel-, tillfälligt- 
eller multipeldistrikts stadgar: Regionordförande, 
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zonordförande, sekreterare och kassör eller se-
kreterare/kassör och andra dylika klubbmedlem-
mar som kan anges i respektive distrikts (enkel-, 
del- och multipel-) stadgar och arbetsordning . 
Detta OAKTAT kan respektive distriktsguvernör 
ha befogenhet att fastställa om positionen för re-
gionordförande skall utnyttjas under hans/hennes 
ämbetsperiod . Om den inte utnyttjas skall posi-
tionen för regionordförande förbli vakant under 
denna distriktsguvernörs ämbetsperiod . Res-
pektive distrikt (enkel-, del- och multipel-) skall i 
distriktets stadgar och arbetsordning ange valda 
poster för första och andra vice distriktsguvernö-
rer samt deras uppgifter, vilka skall fastställas av 
den internationella styrelsen . En klubbmedlem 
skall väljas eller utses till regionordförande eller 
zonordförande endast över den region eller zon 
som hans/hennes klubb befinner sig i .

Moment 8 . DISTRIKTSRÅDSMÖTEN . Distrikts-
rådets möten skall hållas enligt de regler som 
respektive stadgar föreskriver . Under alla dessa 
möten skall rösträtten också gälla distriktsgu-
vernören, närmast föregående distriktsguvernör, 
första och andra vice distriktsguvernörer, regio-
nordförande, om positionen används under di-
striktsguvernörens ämbetsperiod, zonordförande, 
distriktssekreterare och distriktskassör (eller se-
kreterare/kassör) och kan utökas till andra med-
lemmar i respektive distriktsråd om respektive 
distrikts (enkel-, del- och multipel-) stadgar och 
arbetsordning anger detta .

ARTIKEL IX
Distriktsmöten och val

Moment 1 . DISTRIKTSMÖTEN (ENKEL-, DEL- 
OCH MULTIPEL-). En årsmöte skall hållas årligen 
av varje enkel- och deldistrikt och skall slutföras 
senast 30 dagar före det datum när den årliga 
internationella kongressen äger rum . Varje mul-
tipeldistrikt skall årligen hålla ett årsmöte, vilket 
skall slutföras senast 15 dagar före det datum när 
den årliga internationella kongressen äger rum . 
Varje enkel- och deldistrikt skall välja en distrikts-
guvernör enligt dessa stadgar eller arbetsordning . 
Ett möte med delegater i ett deldistrikt vid ett riks-
möte kan betraktas som ett årsmöte för ett sådant 
deldistrikt om övriga krav i detta moment uppfylls . 
Tid och plats för alla dessa möten skall fastställas 
enligt villkoren i stadgarna för respektive enkel-, 
del- och multipeldistrikt .
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Moment 2 . DISTRIKTSMÖTENS/RIKSMÖTENS 
BEHÖRIGHET. Distriktsmöten (enkel-, del- och 
multipel-) kan vidta lämpliga åtgärder för alla 
ärenden, vilka följer organisationens stadgar och 
arbetsordning, och riksmötet kan anta resolutio-
ner som rekommenderar åtgärder till organisatio-
nen .

Moment 3 . DELEGATANTAL. Varje invigd klubb 
som har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
mot organisationen och sitt distrikt (enkel-, del- 
och multipel-) skall vid varje årsmöte i distriktet 
(enkel-, del- och multipel-) ha rätt till en (1) dele-
gat och en (1) suppleant för varje tiotal (10) med-
lemmar, eller större delen därav som har tillhört 
klubben under minst ett år och en dag . Underlag 
för detta är det internationella huvudkontorets re-
gister den första dagen i den månad som ome-
delbart föregår den månad när mötet hålls . Varje 
klubb skall dock ha rätt till minst en (1) delegat 
och en (1) suppleant . Vidare kan varje distrikt 
(enkel-, del- och multipel-), om dess stadgar och 
arbetsordning så föreskriver, bevilja full delegat-
rätt till alla förutvarande distriktsguvernörer som 
är medlemmar i en klubb i ett sådant distrikt, 
oberoende av den delegatkvot som klubben en-
ligt ovannämnda bestämmelser är berättigad till . 
Varje godkänd delegat som är närvarande skall 
ha rätt att avge en (1) röst efter eget tycke för 
varje post som skall besättas vid distriktsmötet 
eller riksmötet och rätt att avge en (1) röst efter 
eget tycke för varje ärende som förelagts res-
pektive distriktsmöte eller riksmöte . Med större 
del avses enligt detta moment fem (5) eller flera 
medlemmar . Varje nyligen invigd klubb och varje 
annan invigd klubb som tar in nya medlemmar 
strax före öppnandet av sådant möte skall ha rätt 
att sända delegater på basis av det antal med-
lemmar som tillhört klubben under minst ett år och 
en dag enligt det internationella huvudkontorets 
register vid nämnda datum . Obetalda medlems-
avgifter kan regleras och ekonomiska skyldighe-
ter kan fullgöras fram till femton (15) dagar innan 
delegatlegitimeringen stängs . Tiden för stängning 
skall fastställas i enlighet med respektive mötes 
bestämmelser .

Moment 4 . BEHÖRIGHETSKRAV FÖR VAL TILL 
DISTRIKTSGUVERNÖR. En kandidat till posten 
distriktsguvernör skall:
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 (a)  Vara en aktiv medlem som har fullgjort 
sina skyldigheter i en lionklubb i hans/
hennes enkel- eller deldistrikt, vilken har 
fullgjort sina skyldigheter .

 (b)  Få godkännande från hans/hennes klubb 
eller en majoritet av klubbarna i hans/
hennes enkel- eller deldistrikt .

 (c)  För närvarande inneha posten som första 
vice distriktsguvernör i det distrikt han/
hon skall väljas från .

 (d)  Endast i den händelse den nuvarande 
första vice distriktsguvernören inte stäl-
ler upp för val till distriktsguvernör, eller 
om en vakans för positionen första vice 
distriktsguvernör föreligger vid tidpunkten 
för distriktsmötet, kan vilken klubbmed-
lem som helst som uppfyller villkoren för 
posten andra vice distriktsguvernör enligt 
dessa stadgar eller denna arbetsordning, 
och som för närvarande tjänar eller har 
tjänat ett (1) extra år som medlem i di-
striktsrådet, uppfylla kraven för delavsnitt 
(c) i detta moment .

Moment 5 . DISTRIKTENS BEHÖRIGHETSKRAV 
FÖR KANDIDATUR . Förutom för procedurer som 
gäller tid och sätt att offentliggöra avsikt att ställa 
upp som kandidat för en internationell post och 
den röstning som krävs för godkännande av kan-
didatur, vilket kan fastställas av respektive stadgar 
och arbetsordning i enkel- eller multipeldistrikt, 
kan inga andra kvalifikationer utöver de som pre-
senteras i stadgarna krävas av någon kandidat till 
en internationell post . Sådana procedurer får inte 
innehålla krav som inte kan uppfyllas under varje 
verksamhetsår för organisationen .

Moment 6 . FÖRFARANDE VID VAL AV DI-
STRIKTSGUVERNÖR/FÖRSTA OCH ANDRA 
VICE DISTRIKTSGUVERNÖR.

 (a)  DISTRIKTSGUVERNÖR. Valet av di-
striktsguvernör skall ske genom sluten 
omröstning där kandidaten eller kandi-
daterna måste erhålla en majoritet av de 
närvarande delegaternas avlagda röster 
för att förklaras vald . Vid valet definieras 
majoritet som ett antal som är större än 
hälften av det totala antalet giltiga röster, 
dock ej blanka och nedlagda .  

     Annars skall valet av distriktsguver-
nör utföras enligt villkoren i respektive di-



strikts (enkel-, del- och multipel-) stadgar 
och arbetsordning . Resultatet för varje 
val av distriktsguvernör skall rapporteras 
till det internationella huvudkontoret av 
respektive nuvarande distriktsguvernör 
och/eller internationella personalrepre-
sentanten . Resultaten som rapporteras 
skall presenteras inför den internatio-
nella styrelsen . Alla resultat för val av 
distriktsguvernör skall antas av den in-
ternationella styrelsen och därmed bli 
giltiga, förutom om en valprotest skickats 
in enligt den internationella styrelsens 
procedur som anges i den internationella 
styrelsens policy eller juridisk åtgärd till 
följd av denna, då utnämnandet eller 
valet av distriktsguvernör skall granskas 
av den internationella styrelsen .
 Om ett sådant distrikt inte kan välja 
en kvalificerad distriktsguvernör eller om 
DG Elect för ett sådant distrikt avlider 
eller vägrar anta posten, eller om den 
internationella styrelsen anser att per-
sonen inte kan anta posten av hälsoskäl 
eller annat handikapp före den dag när 
hans/hennes ämbetsperiod skulle börja, 
eller om en vakans finns till följd av en 
protest eller juridisk åtgärd för ett val av 
distriktsguvernör, kan i sådana fall distrik-
tet låta den internationella styrelsen utse 
en distriktsguvernör för den tid och på det 
sätt som anges i dessa stadgar eller ar-
betsordning .

 (b)  FÖRSTA VICE DISTRIKTSGUVERNÖR. 
Val av första vice distriktsguvernör skall 
ske genom sluten omröstning där kandi-
daten eller kandidaterna måste erhålla 
en majoritet av de närvarande delega-
ternas avlagda röster för att förklaras 
vald . Vid val definieras majoritet som ett 
antal större än hälften av de totala giltiga 
rösterna, dock ej blanka och nedlagda . 
Ämbetsperiod för första vice distrikts-
guvernör skall vara ett år och börja vid 
avslutandet av organisationens kongress 
under valåret och sluta vid avslutan-
det av organisationens nästa kongress . 
Ingen första vice distriktsguvernör kan 
efterträda sig själv . Annars skall valet av 
första vice distriktsguvernör utföras en-
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ligt villkoren i respektive distrikts (enkel-, 
del- och multipel-) stadgar och arbets-
ordning . Resultatet för varje val av vice 
distriktsguvernör skall rapporteras till det 
internationella huvudkontoret av respek-
tive nuvarande distriktsguvernör och/eller 
internationella personalrepresentant . 

    En kandidat till posten första vice di-
striktsguvernör skall:

   (1)    Vara en aktiv medlem som har full-
gjort sina skyldigheter i en lionklubb i 
hans/hennes enkel- eller deldistrikt .

   (2)   Få godkännande från hans/hennes 
klubb eller en majoritet av klubbarna 
i hans/hennes enkel- eller deldistrikt .

   (3)   För närvarande inneha posten som 
andra vice distriktsguvernör i det di-
strikt han/hon skall väljas från .

   (4)   Endast i den händelse den nuva-
rande andra vice distriktsguvernören 
inte ställer upp för val till första vice 
distriktsguvernör, eller om en vakans 
för positionen andra vice distrikts-
guvernör finns vid tidpunkten för di-
striktsmötet, kan vilken klubbmedlem 
som helst som uppfyller villkoren för 
posten andra vice distriktsguvernör, 
enligt dessa stadgar eller denna ar-
betsordning, uppfylla kraven för del-
moment (3) i det här momentet .

 (c)  ANDRA VICE DISTRIKTSGUVERNÖR. 
Val av andra vice distriktsguvernör skall 
ske genom sluten omröstning där kandi-
daten eller kandidaterna måste erhålla 
en majoritet av de närvarande delega-
ternas avlagda röster för att förklaras 
vald . Vid val definieras majoritet som ett 
antal större än hälften av de totala giltiga 
rösterna, dock ej blanka och nedlagda . 
Ämbetsperiod för andra vice distriktsgu-
vernör skall vara ett år med början vid 
avslutandet av organisationens kongress 
under valåret och sluta vid avslutandet av 
organisationens nästa kongress . Ingen 
andra vice distriktsguvernör kan efter-
träda sig själv . Annars skall val av andra 
vice distriktsguvernör utföras enligt villko-
ren i respektive distrikts (enkel-, del- och 
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multipel-) stadgar och arbetsordning . 
Resultatet för varje val av andra vice di-
striktsguvernör skall rapporteras till det 
internationella huvudkontoret av respek-
tive nuvarande distriktsguvernör och/eller 
internationella personalrepresentant . 

    En kandidat till posten andra vice di-
striktsguvernör skall:

   (1)   Vara en aktiv medlem som har full-
gjort sina skyldigheter i en lionklubb i 
hans/hennes enkel- eller deldistrikt .

   (2)  Få godkännande från hans/hennes 
klubb eller en majoritet av klubbarna 
i hans/hennes enkel- eller deldistrikt .

   (3)    Har tjänstgjort, eller kommer att ha 
tjänstgjort, vid den tid han/hon intar 
posten andra vice distriktsguvernör:

    (a)   Som president för en lionklubb 
under en hel ämbetsperiod eller 
större delen därav och som 
medlem av styrelsen för en lion-
klubb i mist två (2) ytterligare år 
samt

    (b)   Som zonordförande, regionord-
förande eller distriktssekrete-
rare och/eller kassör för en hel 
ämbetsperiod eller större delen 
därav .

    (c)    Ingen av dessa poster får ha 
innehafts samtidigt .

 
 (d)  VAKANS PÅ POSTEN SOM DI-

STRIKTSGUVERNÖR/FÖRSTA ELLER 
ANDRA VICE DISTRIKTSGUVERNÖR . 
I den händelse en vakans uppstår för 
posten distriktsguvernör enligt dessa 
stadgar eller arbetsordning, skall för-
sta vice distriktsguvernör agera som di-
striktsguvernör och skall utföra dennes 
uppgifter, samt ha samma befogenhet 
som distriktsguvernören tills en sådan 
vakans har blivit tillsatt av den interna-
tionella styrelsen för återstående tid av 
ämbetsperioden enligt delmoment (e) i 
detta moment . I de fall vakans uppstår på 
posten första eller andra vice distriktsgu-
vernör skall vakansen tillsättas i enlighet 



med distriktets (enkel-, del- och multipel-) 
stadgar och arbetsordning .

 (e)  PROCEDUR FÖR TILLSÄTTANDE AV 
VAKANS FÖR DISTRIKTSGUVERNÖR. 
Den internationella styrelsen kan fylla 
en sådan vakans före den tidpunkt då 
ämbetsperioden för en vald distriktsgu-
vernör börjar enligt stadgarna . I sådant 
fall skall de utnämnda behandlas som 
valda till posten och följa sedvanliga 
kostnadsrevisionsregler . Vid sådana ut-
nämnanden, och vid tillsättande av en 
vakans för distriktsguvernör enligt dessa 
stadgar eller arbetsordning, skall den in-
ternationella styrelsen inte vara bunden, 
utan kan beakta alla rekommendationer 
som uppkommer vid ett möte där di-
striktsguvernören, närmast föregående 
distriktsguvernör, första och andra vice 
distriktsguvernörer, regionordförande, zo-
nordförande och sekreterare och kassör 
eller sekreterare/kassör, samt alla tidigare 
internationella presidenter, föregående 
internationella direktorer och tidigare di-
striktsguvernörer som är medlemmar, 
vilka har fullgjort sina skyldigheter för en 
lionklubb med fullgjorda skyldigheter i 
distriktet, har fått inbjudan om att delta . 
Detta möte måste hållas inom femton 
(15) dagar efter meddelandet från den in-
ternationella styrelsen . Det skall vara den 
närmast föregående distriktsguvernörens 
uppgift, eller om han/hon inte är tillgäng-
lig, den senaste föregående distriktsgu-
vernören för distriktet som är tillgänglig, 
att skicka ut inbjudan att delta i detta 
möte . Det skall också vara hans/hennes 
ansvar att fungera som ordförande för 
detta möte . Det är ordförandes uppgift att 
meddela resultaten till den internationella 
styrelsen inom sju (7) dagar, tillsammans 
med bevis på kallelser som skickats ut 
och deltagande i sagda möte . Varje lion-
medlem som har rätt att få en inbjudan att 
delta och är närvarande vid mötet skall 
ha rätt till en röst för den lionmedlem han/
hon väljer som kandidat för nomineringen 
till distriktsguvernör .
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 (f)  VAL AV DISTRIKTSGUVERNÖR  
    I ETT NYTT DISTRIKT. Vid bildandet 

av ett nytt distrikt skall distriktet ha rätt 
att välja en distriktsguvernör vid dess 
första möte efter att det har uppnått 
obligatoriskt minimiantal klubbar och 
klubbmedlemmar som har fullgjort sina 
skyldigheter, men kandidaturens kvalifi-
kationer för distriktsguvernör som anges 
i denna arbetsordning skall inte gälla för-
rän ett sådant distrikt har varit etablerat 
i tre (3) år eller mer, samt fungera som 
en medlem i distriktsrådet för ett sådant 
distrikt före det har blivit ett distrikt som 
kan vara en del av sådana kvalifikatio-
ner .

Moment 7 . LIKA RÖSTETAL. Vid val av distrikts-
guvernör, första vice distriktsguvernör eller andra 
vice distriktsguvernör skall lika röstetal, om inget 
annat anges i respektive distrikts stadgar och ar-
betsordning, lösas på det sätt som anges i stan-
dardstadgar och arbetsordning för distrikt .

Moment 8 . RAPPORT FRÅN DISTRIKTSMÖTE/
RIKSMÖTE. Inom sextio (60) dagar efter sista 
dagen för årsmöte i varje enkel-, del- och mul-
tipeldistrikt skall sekreteraren i distriktet sända 
en kopia av protokollet från årsmötet till det in-
ternationella huvudkontoret och en kopia till 
varje distriktsguvernör . På skriftlig begäran från 
klubb i distriktet skall en kopia av protokollet 
översändas till sagda klubb . Inom sextio (60) 
dagar efter verksamhetsårets slut skall den då 
sittande distriktssekreteraren/kassören, eller i 
förekommande fall, guvernörsrådets sekrete-
rare, sända en detaljerad rapport om distriktets 
(enkel-, del- och multipel-) intäkter och kostna-
der för verksamhetsåret till det internationella 
huvudkontoret, distriktsguvernörerna och klubb-
sekreterarna i respektive distrikt (enkel-, del- och 
multipel-) .

ARTIKEL X
Tjänstemäns åligganden

Moment 1 . MULTIPELDISTRIKTETS GU-
VERNÖRSRÅDSORDFÖRANDE. Multipeldi-
striktets guvernörsrådsordförande skall leda 
multipeldistriktets administration . Alla åtgärder är  
underställda guvernörsrådets överinseende och 
vägledning . 
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I samarbete med guvernörsrådet skall guvernörs-
rådsordföranden: 
 (a)   Främja organisationens syften .
 (b)  Hjälpa till att kommunicera information 

beträffande internationell och multipeldi-
striktets policy, program och evenemang .   

 (c)  Dokumentera och tillhandahålla multipel-
distriktets mål och långsiktiga planer som 
fastställts av guvernörsrådet . 

 (d)  Sammankalla möten och leda diskussio-
ner under guvernörsrådsmöten . 

 (e)  Leda verksamheten vid multipeldistriktets 
riksmöte .  

 (f)  Stödja insatser som har initieras av den 
internationella styrelsen eller guvernörs-
rådet, vilka har för avsikt att skapa och 
upprätthålla harmoni och enighet bland 
distriktsguvernörer .

 (g)  Avge rapporter och utföra de uppgifter 
som fastställts i multipeldistriktets stad-
gar och arbetsordning .

 (h)  Utföra sådana andra administrativa upp-
gifter som multipeldistriktets guvernörs-
råd kan förelägga och

 (i)   Verka för att multipeldistriktets samtliga 
handlingar vid uppdragsperiodens slut 
överlämnas till hans/hennes efterträdare 
inom föreskriven tid .

Moment 2 . DISTRIKTSTJÄNSTEMÄN. Alla föl-
jande personer skall vara tjänstemän i distriktet:

 (a)  Distriktsguvernör. Som internationell 
tjänsteman i den här organisationen samt 
och under allmän uppsikt av den interna-
tionella styrelsen skall han/hon represen-
tera organisationen i hans/hennes distrikt . 
Dessutom skall han/hon vara verkstäl-
lande tjänsteman i hans/hennes distrikt 
och skall övervaka regionordförande, 
zonordförande, distriktssekreterare och 
distriktskassör (eller sekreterare/kassör) 
och andra distriktsrådsmedlemmar som 
anges i respektive enkel- eller deldistrikts 
stadgar och arbetsordning . Hans/hennes 
specifika ansvar är att:

   (1)  Främja organisationens syften .
   (2)  Övervaka det globala medlemstea-

met på distriktsnivå och inspirera 
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andra distriktstjänstemän att aktivt 
stöda medlemstillväxt och nyklubbild-
ning .

   (3)  Övervaka det globala ledarskapstea-
met på distriktsnivå och inspirera 
andra distriktstjänstemän att ak-
tivt stödja ledarskapsutveckling på 
klubb- och distriktsnivå .

   (4)  Stödja och främja Lions Clubs Inter-
national Foundation .

   (5)  Vara ordförande, om närvarande, vid 
distriktsmöten, distriktsrådsmöten 
och andra möten i distriktet .

   (6)  Utföra andra uppgifter på uppdrag av 
den internationella styrelsen .

  (b)  Första vice distriktsguvernör. Den för-
sta vice distriktsguvernören står under 
distriktsguvernörens överinseende och 
är distriktsguvernörens högsta adminis-
trativa assistent . Hans/hennes specifika 
ansvar är att:

   (1)  Främja organisationens syften .
   (2)  Fungera som en viktig länk mellan 

distriktsguvernörens team och det 
globala medlemsteamet samt ha en 
aktiv roll i medlemstillväxt, klubbtill-
växt och se till att det går bra för be-
fintliga klubbar inom distriktet .

   (3)     Arbeta med distriktsguvernören, 
andra vice distriktsguvernör och 
det globala ledarskapsteamet för 
att utveckla och implementera en 
distriktsomfattande plan för ledarut-
veckling .

   (4)  Bekanta sig med distriktsguvernö-
rens uppgifter och ansvar, så att 
han/hon snabbt kan överta uppgift 
och ansvar i händelse av vakans på 
sagda post .

   (5)  Utföra de administrativa uppgifter 
som tilldelas av distriktsguvernören .

   (6)  Utföra andra uppgifter som föreskrivs 
av den internationella styrelsen och 
andra direktiv .

   (7)  Delta aktivt i alla distriktsrådsmöten 
och leda alla möten när distriktsgu-
vernören inte är närvarande .

   (8)  Delta i guvernörsrådsmöten om så är 
lämpligt .



42

   (9)  Delta i distriktets budgetarbete .
       (10)  Aktivt engagera sig i alla ärenden 

som kommer att fortsätta under nästa 
verksamhetsår .

   (11)  På distriktsguvernörens begäran 
övervaka lämpliga distriktskommit-
téer och delta i granskningen av di-
striktets styrkor och svagheter .

  (c)  Andra vice distriktsguvernör. Den 
andra vice distriktsguvernören övervakas 
och leds av distriktsguvernören .  Hans/
hennes specifika ansvar är att:

   (1)  Främja organisationens syften .
   (2)  Vara huvudsaklig kontaktperson mel-

lan distriktsguvernörens team och 
det globala ledarskapsteamet, delta 
aktivt och inspirera andra distrikts-
tjänstemän att utöva och främja ef-
fektiv ledarutveckling .  

   (3)  Arbeta med distriktsguvernören, för-
sta vice distriktsguvernör och det glo-
bala medlemsteamet för att utveckla 
och implementera en distriktsomfat-
tande plan för medlemsutveckling .

   (4)  Utföra de uppgifter som tilldelas av 
distriktsguvernören . 

   (5)  Utföra andra uppgifter och agera en-
ligt organisationens policy .

   (6)  Delta aktivt i alla distriktsrådsmöten 
och leda alla möten när distriktsgu-
vernören och första vice distriktsgu-
vernören inte är närvarande .

   (7)  Delta i distriktets budgetarbete .
   (8)  Aktivt engagera sig i alla ärenden 

som kommer att fortsätta under nästa 
verksamhetsår .  

   (9)  På distriktsguvernörens begäran 
övervaka lämpliga distriktskommit-
téer och delta i granskningen av di-
striktets styrkor och svagheter .

 (d)   Regionordförande. Regionordförande, om 
positionen används under distriktsguvernö-
rens ämbetsperiod, övervakas och styrs av 
distriktsguvernören och regionordförande 
skall vara verkställande chef i hans/hennes 
region . Hans/hennes specifika ansvar är 
att:

   (1)  Främja organisationens syften .



43

   (2)  Leda zonordförandenas aktiviteter i 
regionen samt de distriktsordförande 
distriktsguvernören har utsett .

   (3)  Spela en aktiv roll i medlemsutveck-
ling, till exempel bildande av nya 
klubbar och stärkande av svaga klub-
bar i distriktet .

   (4)  Spela en aktiv roll gällande ledarut-
veckling på klubbnivå .

   (5)  Utföra andra uppgifter i enlighet med 
den internationella styrelsens policy, 
handbok för distriktstjänstemän och i 
andra direktiv .

  (e)  Zonordförande. Zonordföranden står 
under överinseende och vägledning av 
distriktsguvernören och/eller regionordfö-
randen och skall vara högsta administra-
tiva tjänsteman i hans/hennes zon . Hans/
hennes specifika ansvar är att:

   (1)  Främja organisationens syften .
   (2)  Vara ordförande i distriktsguvernö-

rens rådgivande kommitté i hans/
hennes zon och som sådan ordfö-
rande kalla till regelbundna möten i 
sagda kommitté .

   (3)  Spela en aktiv roll gällande medlem-
sutveckling och nyklubbildning .

   (4)  Spela en aktiv roll gällande ledarut-
veckling på klubbnivå .

   (5)  Utföra andra uppgifter i enlighet med 
den internationella styrelsens policy, 
handbok för distriktstjänstemän och i 
andra direktiv .

  (f)  Distriktssekreterare och distriktskas-
sör (eller distriktssekreterare/kassör) . 
Distriktssekreterare, distriktskassör eller 
distriktets sekreterare/kassör skall verka 
under övervakning av distriktsguvernö-
ren . Deras specifika ansvarsområden 
skall vara:

   (1)  Främja organisationens syften .
   (2)  Utföra andra uppgifter i enlighet med 

den internationella styrelsens krav 
enligt en handbok för distriktssekre-
terare/kassör och andra direktiv .

  (g)  Andra distriktsrådsmedlemmar. Under 
distriktsguvernörens övervakning skall 
de utföra sådana funktioner och åtgärder 
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som den internationella styrelsen kan be-
gära, eller enligt villkoren i respektive di-
strikts (enkel-, del- och multipel-) stadgar 
eller arbetsordning som följer de interna-
tionella stadgarna och arbetsordningen 
samt den internationella styrelsens po-
licy .  

 ARTIKEL XI
Klubbmedlemskap

Moment 1 . KLUBBORGANISATION . Lionklub-
bar kan organiseras och bildas i vilket definierat 
geografiskt område som helst, inklusive de där 
etablerade klubbar redan finns, så länge det finns 
samtycke från distriktsguvernören och/eller god-
kännande av den internationella styrelsen . Områ-
det inom vilket en klubb eller flera klubbar bildas 
skall definieras och kan ändras enligt reglerna 
ovan .

Moment 2 . KLUBBNAMN. Varje klubb skall vara 
känd enligt namnet för det definierade geogra-
fiska området där den befinner sig . I ett sådant 
geografiskt område som har mer än en klubb skall 
varje klubb lägga till en särskiljande beteckning 
till namnet .

Moment 3 . ANSÖKNINGSFÖRFARANDE. An-
sökan om bildande av en ny klubb kan göras till 
denna organisation av vilken grupp, klubb eller 
samling som helst på det sätt som den internatio-
nella styrelsen anger i dess styrelsepolicy .

Moment 4 . KLUBBENS ÅLIGGANDEN. Varje 
klubb måste utföra följande för att upprätthålla 
fullgod status:
 (a)  Från varje medlem samla in, förutom en-

ligt det som anges häri, minsta årsavgift 
för att täcka internationella och distrikts-
avgifter (enkel-, del- och multipel-) och 
för andra kostnader som behövs för klub-
bens administration .

 (b)  Skicka in regelbundna rapporter till orga-
nisationens kontor som kan efterfrågas 
av den internationella styrelsen .

 (c)  Följa stadgar, arbetsordning och den in-
ternationella styrelsens policy .

 (d)  Försöka lösa alla dispyter som uppkom-
mer på klubbnivå enligt reglerna för kon-
fliktlösning i lionklubb, vilka presenteras i 
den internationella styrelsens policy .



Moment 5 . STATUS QUO/ÅTERKALLANDE AV 
CHARTERBREV. Alla klubbar som inte uppfyl-
ler villkoren för den här organisationen kan, en-
ligt den internationella styrelsens diskretion och 
i samråd med distriktsguvernörerna, placeras i 
status quo eller få sitt charterbrev återkallat . Alla 
klubbar som placeras i status quo skall frånsäga 
sig alla rättigheter och privilegier tills slutligt beslut 
om dess status fattas av styrelsen .

Moment 6 . KLUBBUTTRÄDE. Alla chartrade 
klubbar kan utträda ur organisationen och detta 
utträde skall bli giltigt så snart det har godkänts av 
styrelsen . Den internationella styrelsen kan dock 
dröja med godkännandet tills samtliga skulder 
har betalats, klubbens medel och egendom läm-
nats tillbaka och vederbörande avstått från rätten 
att använda namnet ”LIONS”, lionemblemet och 
andra insignier som tillhör klubben och organisa-
tionen .

Moment 7 . KATEGORIER Varje individuell med-
lem i en lionklubb skall, efter godkännande av 
klubbens styrelse, klassificeras enligt en av 
följande kategorier: Aktiv, ansluten, associe-
rad, heders-, ständig, allmän eller privilegierad .  
Dessa kategorier medför rättigheter, privilegier 
och skyldigheter enligt den internationella styrel-
sens policy .    Medlemmar i alla kategorier måste 
betala sina avgifter (förutom hedersmedlemmar 
där klubben betalar avgifterna) som fastställs av 
lionklubben samt uppföra sig på ett sätt som ska-
par en gynnsam bild av lionklubben i samhället . 
För ständig medlem skall en engångsavgift på 
USD 650 betalas till organisationen i stället för 
framtida internationella avgifter och denna sta-
tus skall godkännas enligt den internationella 
styrelsens policy . Alla tidigare internationella pre-
sidenter får ständigt medlemskap när deras äm-
betsperiod är avslutad, utan att det krävs någon 
avgift eller något godkännande  .

Moment 8 . DUBBELT KLUBBMEDLEMSKAP. 
Ingen person skall vara medlem i mer än en klubb 
åt gången, förutom hedersmedlemmar eller asso-
cierade medlemmar .
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ARTIKEL XII
Inträdes- och medlemsavgifter

Moment 1 . MEDLEMSRAPPORTER. Enligt den 
metod och inom den tidsperiod som den interna-
tionella styrelsen har fastställt, skall varje klubb 
inrapportera namnet på alla nya medlemmar till 
organisationens internationella huvudkontor och 
skall tillsammans med rapporten skicka inträdes-
avgift för varje ny medlem i enlighet med det som 
den internationella styrelsen har fastställt .

Moment 2 . MEDLEMSAVGIFT.
  (a)  En halvårsvis medlemsavgift på tjugoen 

dollar och femtio cent (USD 21,50) skall 
faktureras för varje klubbmedlem ba-
serat på antal medlemmar i respektive 
klubb enligt medlemsrapporten i juni res-
pektive december samt skall betalas av 
respektive klubb till det internationella 
huvudkontoret enligt beslut av den inter-
nationella styrelsen, förutom i följande 
stycke (b) och (c) häri .

  (b)   För det av den internationella styrelsen 
antagna familjemedlemsprogrammet 
skall följande medlemsavgift gälla:

     (1) Den första familjemedlemmen 
skall betala halvårsvis medlemsavgift 
enligt moment (a) ovan .

     (2) Efterföljande familjemedlemmar, 
dock ej fler än fyra ytterligare familje-
medlemmar per hushåll, skall betala 
en halvårsvis medlemsavgift som 
uppgår till halva (1/2) det totala be-
lopp som den första familjemedlem-
men betalar, på det sätt som beskrivs 
i moment (b) (1) ovan .

   (c)   För det av den internationella styrelsen 
antagna studentmedlemsprogrammet 
skall kvalificerade studenter betala en 
halvårsvis medlemsavgift som uppgår till 
halva (1/2) det totala belopp som beskrivs 
i moment (a) ovan .

   (d)   En årlig avgift skall betalas av varje lion-
klubb för varje leoklubb den är fadder för 
till ett belopp och vid den tidpunkt som 
fastställs av den internationella styrelsen .

46



47

Moment 3 . FÖRSENINGSAVGIFT . Den interna-
tionella styrelsen skall kunna debitera en förse-
ningsavgift som den kan fastställa vid behov på 
en nivå som inte får överskrida maximalt tillåtna 
belopp enligt lag, för avgifter som klubbar inte har 
betalat i tid, enligt det som styrelsen har fastställt .

ARTIKEL XIII
Ordnings- och procedurregler

 (a)  Om inget annat anges i stadgar och ar-
betsordning, eller av respektive distrikts 
(enkel-, del-, och multipel-) eller klubbs 
stadgar och arbetsordning, eller enligt 
de regler som antagits för möten, eller 
enligt lokala lagar och förordningar, skall 
alla ordnings- och procedurregler för alla 
möten, eller för åtgärder inom denna or-
ganisation, dess internationella styrelse, 
alla kommittéer som utnämnts, alla di-
strikt (enkel-, del-, och multipel-),orga-
nisationer, eller kommittéer som agerar 
därunder, plus alla lionklubbar, organisa-
tioner eller kommittéer som agerar därun-
der, fastställas enligt ROBERT’S RULES 
OF ORDER NEWLY REVISED, som revi-
deras efter behov .  

 (b)  Den internationella styrelsen skall ha 
befogenhet att enligt behov etablera pro-
cedurregler för att höra klagomål, dispy-
ter eller fordringar som uppkommer från 
stadgarnas och arbetsordningens villkor, 
den  internationella styrelsens policy eller 
ärenden som uppkommer på distriktsnivå 
(enkel-, del-, och multipel-) eller på inter-
nationell nivå .

 (c)  Organisationens medlemmar skall ta itu 
med alla klagomål, dispyter eller ford-
ringar i enlighet med villkoren i nämnda 
procedurregler och samtycka till att bin-
das av besluten från dessa .

 (d)  Varje distrikt skall anta stadgar och ar-
betsordning som ska stämma överens 
med den internationella styrelsens stad-
gar och arbetsordning samt policy, vilka 
alla kan ändras vid behov . Alla sådana 
stadgar och arbetsordningar för distriktet 
skall följa tolkning av de lagar som gäller 
i den delstat/det land där International As-
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sociation of Lions Clubs har stiftats .
ARTIKEL XIV

Ändringar

Moment 1 . ÄNDRINGSFÖRFARANDE. Denna 
arbetsordning kan endast ändras vid en inter-
nationella kongress genom ändringsförslag som 
rapporterats av kommittén för stadgar och arbets-
ordning vid en sådan kongress samt måste antas 
av majoriteten av godkända delegater som röstar 
vid ett sådant möte . Ingen ändring skall rappor-
teras till kongressen för omröstning om den inte 
först har godkänts genom en av följande två me-
toder:
 (a)  Har godkänts av den internationella sty-

relsen, eller
 (b)  Har godkänts av resolutioner från kon-

gresser i enkel- och/eller multipeldistrikt 
som representerar minst femtioen (51 %) 
procent av totala antalet medlemmar i or-
ganisationens klubbar från och med den 
1 juli under det verksamhetsår när änd-
ringen skickas in till den internationella 
styrelsen för omröstning .

Moment 2 . UNDERRÄTTELSE. Alla föreslagna 
ändringar måste publiceras i tidningen LION, eller 
annan officiell publikation inom organisationen, 
åtminstone trettio (30) dagar före den kongress 
när man ska rösta om ändringen .

Moment 3 . IKRAFTTRÄDANDE. Stadgar och ar-
betsordning skall börja gälla när den internatio-
nella kongress där de har antagits har avslutats, 
om inte en sådan ändring anger ett senare datum 
för ikraftträdande .
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BILAGA A - MEDLEMSKATEGORIER
Den internationella styrelsens policy, kapitel 

XVII: 
Stycke A.3.

Medlemskap i en lionklubb skall vara en av föl-
jande:

a .   AKTIV: En aktiv medlem har rätt att kandi-
dera till varje befattning i klubben, distriktet 
eller organisationen samt rätt att rösta i alla 
ärenden som kräver omröstning . Skyldighe-
terna innefattar att betala medlemsavgifter 
utan dröjsmål, delta i klubbens aktiviteter och 
att uppträda på ett sätt som ger klubben gott 
anseende i samhället .  Denna medlemskate-
gori skall inkluderas i klubbens uträkning av 
delegater .

b .    ALLMÄN MEDLEM: En medlem i klubben 
som flyttat från orten, som av hälsoskäl eller 
annan giltig orsak inte regelbundet kan delta 
i klubbens sammanträden, men som öns-
kar behålla sitt medlemskap i klubben och 
som klubbens styrelse önskar tilldela denna 
status . Klubbstyrelsen skall ompröva detta 
beslut var sjätte månad . En allmän medlem 
får inte inneha någon befattning och saknar 
rösträtt vid distriktsmöten, riksmöten och in-
ternationella kongresser . Medlemmen skall 
betala de medlemsavgifter som klubben be-
slutar . Dessa avgifter skall innefatta distrikts-, 
multipeldistrikts- och internationella avgifter . 
Denna medlemskategori skall inkluderas i 
klubbens uträkning av delegater .

c .   HEDERSMEDLEM: En person, som inte är 
medlem i klubben, men som har gjort bety-
dande insatser i samhället eller i klubben och 
som klubben önskar hedra på ett särskilt sätt . 
Klubben skall betala inträdesavgift samt inter-
nationella-, distrikts- och multipeldistriktsav-
gifter för hedersmedlemmen, som kan delta 
i möten, men som inte är berättigad till några 
av de privilegier som aktivt medlemskap inne-
bär . Denna medlemskategori skall inte inklu-
deras i klubbens uträkning av delegater .

d .   PRIVILEGIERAD MEDLEM: En medlem 
i klubben som har varit medlem i organisa-
tionen under minst femton år  och som på 
grund av sjukdom, hög ålder eller annan av 
klubbstyrelsen godkänd orsak är tvingad till 
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att lämna sin ställning som aktiv medlem . En 
privilegierad medlem skall betala de avgifter 
som den lokala klubben fastställer, vilka skall 
inbegripa distrikts-, multipeldistrikts- och in-
ternationella avgifter . Han/hon skall ha rätt 
att rösta och att behålla alla sina medlems-
förmåner, utom rätten att inneha någon be-
fattning i klubb, distrikt, multipeldistrikt eller 
internationellt . Denna medlemskategori skall 
inkluderas i klubbens uträkning av delegater .

 
e .   STÄNDIG MEDLEM: En medlem i klubben 

som antingen varit aktiv medlem under minst 
20 år och gjort betydande insatser för klub-
ben, orten eller Lions Clubs International 
eller en medlem som är allvarligt sjuk eller 
varit aktiv medlem under minst 15 år och har 
fyllt 70 år kan beviljas ständigt medlemskap i 
klubben efter:

  (1)  Rekommendation av klubben till organi-
sationen .

  (2)   Inbetalning av USD 650 eller motsva-
rande belopp i lokal valuta till Lions Clubs 
International genom klubben i stället för 
framtida internationella avgifter, och

   En ständig medlem skall ha samma rättighe-
ter som en aktiv medlem så länge han/hon 
fullgör de skyldigheter som en aktiv medlem 
har . En ständig medlem som önskar flytta 
till annan ort och erhåller inbjudan om att gå 
med i en annan lionklubb skall automatiskt 
bli ständig medlem i sagda klubb . Inget hin-
drar dock klubben från att avkräva en ständig 
medlem sådana avgifter som den anser vara 
skäliga . Tidigare lionessmedlemmar som nu 
är aktiva medlemmar i sin lionklubb, eller som 
blir aktiva medlemmar i en lionklubb senast 
den 30 juni 2007, kan tillgodoräkna sig alla 
tidigare medlemsår som lionessmedlemmar 
gentemot kraven för ständigt medlemskap . 
Lionessmedlemmar som har blivit aktiva 
medlemmar i en lionklubb efter den 30 juni 
2007 är inte kvalificerade till att tillgodoräkna 
sig tidigare medlemsår som lionessmedlem 
gentemot kraven för ständigt medlemskap . 
Denna medlemskategori skall inkluderas i 
klubbens uträkning av delegater .
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f .   ASSOCIERAD MEDLEM: En medlem som 
har sitt huvudmedlemskap i en annan lion-
klubb, men som bor eller arbetar i denna 
klubbs verksamhetsområde . Denna status 
kan erbjudas av klubbstyrelsen och skall 
granskas varje år . Associerad medlem skall 
inte inrapporteras på den sistnämnda klub-
bens månatliga medlemsrapport .
 En associerad medlem har rösträtt vid 
klubbmöten där han/hon är närvarande, men 
kan inte representera klubben som delegat 
vid distriktsmöte (enkel-, del-, tillfälligt och/
eller multipel-) eller internationell kongress . 
Han/hon kan inte inneha klubb-, distrikts-, 
multipeldistrikts- eller internationella befatt-
ningar eller kommittéuppdrag genom klubben 
på distrikts-, multipeldistrikts- eller internatio-
nell nivå . Associerad medlem skall inte betala 
internationell eller distriktsavgift (enkel-, del-, 
tillfälligt och/eller multipel-), men skall dock 
betala de medlemsavgifter som klubben fast-
ställer . Denna medlemskategori skall inte in-
kluderas i klubbens uträkning av delegater .

g .    ANSLUTEN MEDLEM: En person med gott 
anseende, boende inom klubbens verksam-
hetsområde och som för närvarande inte har 
möjlighet att vara aktiv medlem i klubben, 
men vill stödja den och dess hjälpinsatser 
samt vill vara ansluten till densamma . Anslu-
tet medlemskap kan beviljas på inbjudan av 
klubbstyrelsen .
 En ansluten medlem har rösträtt vid 
klubbmöten där han/hon är närvarande, men 
kan inte representera klubben som delegat 
vid distriktsmöten (enkel-, del-, tillfälligt och/
eller multipel-) eller vid den internationella 
kongressen .
 Han/hon kan inte inneha klubb-, distrikts- 
eller internationella befattningar eller kom-
mittéuppdrag i distrikt, multipeldistrikt eller 
internationellt . Ansluten medlem skall betala 
internationell-, multipel- och distriktsavgift 
samt andra avgifter som klubben fastställer . 
Denna medlemskategori skall inkluderas i 
klubbens uträkning av delegater .
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BILAGA B
TABELL ÖVER MEDLEMSKATEGORIER
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Lions Clubs International

ETIK

ATT BETRAKTA din dagliga gärning som ett kall 
och sköta den på ett sätt som skapar tillit och 
förtroende.

ATT STRÄVA efter att göra ditt arbete 
framgångsrikt. Du må betinga skälig ersättning 
för din möda, men icke söka vinna orättmätiga 
fördelar.

ATT ICKE köpa dina framgångar på en annans 
bekostnad, vara lojal mot dina medmänniskor 
och ärlig mot dig själv.

ATT ALLTID, om tvekan uppstår beträffande 
riktigheten i mitt handlande, uppträda mot min 
nästa som jag önskar att denne skulle uppträda 
mot mig.

GÖR vänskapen till ett mål, icke ett medel. Sann 
vänskap fordrar ingenting för egen del och får 
aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.

ALLTID fullgöra dina medborgerliga plikter. Att 
ge frivilligt av din tid, arbete och insatser.

ATT BISTÅ dina medmänniskor i deras 
svårigheter. De sörjande behöver ditt 
deltagande, de svaga och nödlidande ditt stöd.

VAR FÖRSIKTIG med din kritik och frikostig 
med ditt beröm. Bygg upp istället för att riva 
ned.
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