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(B) Policy för användande av medel 
 

Allmän policy om medel som samlats in vid lionklubbarnas aktiviteter . Medel som har samlats in från 
allmänheten måste användas till förmån för allmänheten och det samhälle där lionklubben verkar. De 
internationella stadgarna och arbetsordningen samt reglerna för inregistrering föreskriver att chartrade 
lionklubbar skall vara icke vinstgivande för den enskilda klubben och dess medlemmar. Med anledning av 
detta får inga nettomedel insamlade från allmänheten fördelas till enskild lionmedlem, annan privatperson eller 
organisation. Denna policy är ämnad att vara till vägledning för klubbar för att uppfylla Lions Clubs 
Internationals syften. Vid fastställande av det rätta användandet av medel är det viktigt att vara öppen 
gentemot allmänheten och skapa förtroende i det område respektive klubb verkar. Det sätt på vilket Lions 
klubbar använder insamlade medel måste även följa lokala lagar i det område respektive klubb verkar. 
   

a. Definition av aktivitetsmedel. Medel insamlade från allmänheten är nettointäkt från aktiviteter öppna 
för allmänheten, bidrag från allmänheten, donationer samt avkastning på investerade medel från 
allmänheten.  
  

b. Definition av administrativa medel. Administrativa medel kommer från Lions medlemmar i form av 
medlemsavgifter, böter, annonsintäkter, hyra och andra bidrag från enskilda medlemmar. Dessa medel 
kan antingen användas till projekt eller internt inom Lions till att täcka kostnader vid möten och 
kongresser, inregistreringsavgifter, revisionsavgifter, nyhetsbrev samt andra klubbrelaterade och/eller 
distriktsrelaterade driftskostnader och administrativa kostnader.   

 
2. Direkta kostnader vid penninginsamling. Direkta kostnader i samband med en insamlingsaktivitet riktad till 

allmänheten kan dras av från insamlingens intäkter, för att därmed täcka administrativa kostnader för att 
genomföra insamlingen.   
 

3. Lions egendom. Ett procentuellt belopp av nettointäkt från insamlade medel i samband med användande av 
egendom ägd av lionklubb eller distrikt kan användas för att täcka driftskostnad och underhåll av egendomen 
enligt följande riktlinjer.   
 

a. Ägd egendom att användas av allmänheten. Kostnader för drift och underhåll av egendom kan dras av 
från insamlade medel från allmänheten, för att stödja allmänhetens användande av egendomen.  
  

b. Ägd egendom att användas i administrativt syfte. Kostnader för drift och underhåll av egendom måste 
betalas med administrativa medel om syftet med användandet gagnar Lions medlemmar. 

 
c. Blandat användande av egendom. När Lions egendom används både av allmänheten och i 

administrativt syfte kan en proportionerlig kostnad dras av från insamlade medel från allmänheten i 
förhållande till hur stor del egendomen används av allmänheten. Om till exempel en klubblokal 
används 20 % av tiden av allmänheten kan 20 % av kostnaderna debiteras medel insamlade från 
allmänheten för att täcka drift och underhåll.    

 
4. Politisk aktivitet : Som en opolitisk frivilligorganisation kan Lions Clubs Internationals klubbar och distrikt 

(enkel-, del eller multipel-) inte bidra med allmänna eller administrativa medel för att stödja valda politiker 
eller kandidater till lokala, nationella eller internationella poster. 


