LUKU XVII
JÄSENYYS
A. LUOKITTELU
1. Kunniajäsenyys
a. Kunniajäsenten luku ei saa ylittää 5 % klubin koko jäsenmäärästä; kuitenkin tämän
prosenttiluvun murto-osa oikeuttaa yhteen lisäkunniajäseneen.
b. Ohjeena ilmoitetaan, että kunniajäsenen minimi-iäksi tulee määrätä vähintään
kolmekymmentä vuotta.
2. Ainaisjäsenyys
a. Kansainvälisen toimiston tulee tarkastaa kaikki ainaisjäsenyyden anomukset ja todeta
hakijoiden ansiot, ennen kuin se hyväksyy anomukset.
b. Ainaisjäsenet, jotka on hyväksytty ennen 1. heinäkuuta 1980, saavat hopeakortin
lisäksi yhden Ainaisjäsenen merkin ilmaiseksi. Lisämerkkejä voi ostaa.
c. Ainaisjäsenyys voidaan peruuttaa kansainvälisen hallituksen päätöksellä, jos siihen
on syytä.
3. Lionsklubin jäsenluokat ovat seuraavat:
a. Aktiivinen jäsen: Jäsen, joka voi hakea mitä tahansa tämän järjestön, piirin tai
lionsklubin virkaa, johon hän täyttää muut vaatimukset, sekä oikeus äänestää kaikissa
asioissa, joiden ratkaisemiseen tarvitaan jäsenäänestys; näihin velvollisuuksiin
sisältyy vaatimus jäsenmaksujen maksamisesta eräpäivän mukaisesti, osallistuminen
klubin aktiviteetteihin ja sellaisen käytöksen osoittaminen, joka edistää lionsklubin
hyvää mainetta paikkakunnalla. Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien
lukumäärän määrittelemisessä.
b. Ulkojäsen: Klubin hallitus voi myöntää ulkojäsenyyden paikkakunnalta muuttavalle
jäsenelle tai jäsenelle, joka terveyssyistä tai jonkin muun hyväksyttävän esteen vuoksi
ei voi säännöllisesti osallistua klubin kokouksiin, mutta joka silti haluaa pysyä
jäsenenä klubissa. Hallitus myöntää ulkojäsenyyden puoleksi vuodeksi kerrallaan.
Ulkojäsen ei voi toimia virkailijana eikä äänestää piiri- ja vuosikokouksessa eikä
kansainvälisessä kongressissa, mutta hänen tulee maksaa paikallisen klubin
määräämät jäsenmaksut, joihin sisältyvät piirin ja kansainväliset jäsenmaksut. Tätä
jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.
c. Kunniajäsen: Kunniajäseneksi voidaan kutsua paikkakunnan asukas, joka ei ole lion
mutta on suorittanut paikkakunnalle tai lionsklubille huomattavia palveluksia ja jolle
klubi tahtoo osoittaa erikoista huomaavaisuutta. Klubi maksaa kunniajäsenen
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liittymis- ja jäsenmaksun sekä piirin jäsenmaksun. Hän saa osallistua klubin
kokouksiin, mutta hänellä ei ole toimivan jäsenen oikeuksia. Tätä jäsenluokkaa ei
voida käyttää klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.
d. Etuoikeutettu jäsen: Lion, joka on ollut klubin jäsenenä viisitoista vuotta tai
kauemmin ja joka sairauden, heikkouden, korkean iän tai jonkin muun hallituksen
hyväksymän syyn vuoksi haluaa luopua toimivasta jäsenyydestä. Klubi perii
etuoikeutetulta jäseneltä jäsenmaksun, joka sisältää myös piirin ja kansainvälisen
järjestön jäsenmaksut. Etuoikeutetulla jäsenellä on äänioikeus ja muut jäsenedut paitsi
oikeutta toimia klubin, piirin tai kansainvälisen järjestön virkailijana. Tätä
jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.
e. Ainaisjäsen: Klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen lion vähintään 20 vuotta ja joka on
suorittanut huomattavia palveluksia lionsklubilleen, paikkakunnalleen tai järjestölle;
tai klubin jäsen, joka on vakavasti sairas; tai klubin jäsen, joka on ollut aktiivinen
jäsen vähintään 15 vuotta ja joka on täyttänyt 70 vuotta, voi saada klubinsa
ainaisjäsenyyden seuraavasti:
(1)
(2)

hänen klubinsa lähettää ainaisjäsenyyden anomuslomakkeen kansainväliseen
toimistoon
hänen klubinsa maksaa järjestölle 500 US dollarin suuruisen tai vastaavan
summan oman maan valuutassa hänen tulevien jäsenmaksujensa katteeksi, ja

Mikään ei estä klubia perimästä ainaisjäseneltä maksuja, joita se pitää tässä
tapauksessa sopivina.
Ainaisjäsenellä on kaikki toimivan jäsenen oikeudet niin kauan, kun hän täyttää
toimivan jäsenen velvollisuudet.
Ainaisjäsenestä, joka haluaa muuttaa toiselle paikkakunnalle ja joka saa kutsun liittyä
toiseen lionsklubiin, tulee automaattisesti myös uuden klubin ainaisjäsen.
Lioness-jäsenet, jotka ovat nyt lionsklubin aktiivisia jäseniä, voivat laskea kaikki
aikaisemmat Lioness-jäsenyysvuodet mukaan Ainaisjäsenyyteen.
Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän määrittelemisessä.
f. Liitännäisjäsen: Jäsen, jolla on ensisijainen jäsenyys toisessa lionsklubissa mutta
joka on jäsenyyden myöntäneen klubin paikkakunnan asukas tai jolla on työpaikka
siellä. Hallitus voi myöntää tämän statuksen kutsusta ja samainen hallitus tarkistaa
sen vuosittain. Myöntävä klubi ei ilmoita liitännäisjäsentä sen kuukauden
jäsenilmoituksessa.
Liitännäisjäsenellä on oikeus äänestää klubin asioista kokouksissa, joissa hän on
henkilökohtaisesti läsnä, mutta hän ei saa edustaa hänelle liitännäisjäsenyyden
myöntänyttä klubia valtuutettuna piirin (yksittäis-, osa-, väliaikais- ja/tai
moninkertaispiirin) tai kansainvälisissä vuosikokouksissa. Hän ei voi ryhtyä klubi-,
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piiri- tai kansainväliseksi virkailijaksi eikä hakeutua piirin, moninkertaispiirin tai
kansainvälisten toimikuntien tehtäviin tämän klubin kautta. Kansainvälisiä ja piirin
(yksittäis-, osa-, väliaikais- ja/tai moninkertaispiirin) jäsenmaksuja ei määrätä
liitännäisjäsenen statuksen myöntäneelle klubille, kuitenkin SILLÄ
EDELLYTYKSELLÄ, että paikallisklubi voi määrätä liitännäisjäsenelle sopiviksi
katsomansa jäsenmaksut. Tätä jäsenluokkaa ei voida käyttää klubin edustajien
lukumäärän määrittelemisessä.
g. Kannattajajäsen: Paikkakunnan merkkihenkilö, joka tällä hetkellä ei täysin pysty
osallistumaan klubin toimivana jäsenenä, mutta haluaa tukea klubia ja sen
paikkakunnan palvelualoitteita sekä liittyä klubiin. Tämä asema voidaan myöntää
klubihallituksen kutsusta.
Kannattajajäsenellä on oikeus äänestää klubin asioista kokouksissa, joissa hän on
henkilökohtaisesti läsnä, mutta hän ei saa edustaa klubia valtuutettuna piirin
(yksittäis-, osa-, väliaikais- ja/tai moninkertaispiirin) tai kansainvälisissä
vuosikokouksissa.
Hän ei voi ryhtyä klubi-, piiri- tai kansainväliseksi virkailijaksi eikä piirin,
moninkertaispiirin tai kansainvälisten toimikuntien tehtäviin. Kannattajajäsenen on
maksettava piirin, kansainvälinen sekä paikallisen klubin mahdollisesti veloittama
jäsenmaksu. Tätä jäsenluokkaa käytetään klubin edustajien lukumäärän
määrittelemisessä.
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(MOLEMMAT)

EI

KYLLÄ

B. PERHEJÄSENYYSOHJELMA JA PERHEJÄSENMAKSUSÄÄNTÖ
1. Perhejäsenyysohjelma tarjoaa perheille mahdollisuuden liittyä kutsusta lionsklubiin
erityisen perhejäsenmaksumääräyksen perusteella. Ohjelma on tarkoitettu nykyisille
jäsenille, jotka haluavat kutsua mukaan muita perheenjäseniä klubiinsa tai klubeille, jotka
haluavat laajentaa paikkakunnan palvelua ottamalla mukaan enemmän perheitä
paikkakunnilta, joita ne palvelevat, alla kuvattuja ehtoja ja sääntöjä noudattaen.
2. Perhejäsenyysohjelmasta puhuttaessa “perhe” määritellään seuraavasti: Kaikki jäsenet
asuvat samassa taloudessa ja ovat sukua syntymän, avioliiton tai muun laillisen suhteen
myötä. Tavallisia perheyksiköitä ovat: vanhemmat, lapset, puolisot, sedät/tädit, serkut,
isovanhemmat, puolison sukulaiset ja muut lailliset sukulaiset.
3. Perhejäsenyysohjelma on avoin perheenjäsenille, jotka ovat (1) sopivia lionsjäsenyyteen,
(2) ovat jo tai liittymässä samaan klubiin ja (3) asuvat samassa taloudessa. Klubin
hallituksen pitää kutsua ja hyväksyä uudet perhejäsenet. Perhejäsenyys on rajoitettu
koskemaan korkeintaan viittä jäsentä per talous ja uusissa klubeissa tulee olla vähintään
kymmenen täyden hinnan maksavaa jäsentä. Samassa taloudessa asumista ei vaadita alle
26-vuotiailta perhejäseniltä, jos he opiskelevat tai palvelevat maan armeijassa.
4. Perheen ensimmäinen jäsen (perheen pääjäsen) maksaa täydet kansainväliset jäsenmaksut
(sekä klubin, piirin ja moninkertaispiirin jäsenmaksut) ja korkeintaan neljä muuta
perhejäsentä maksaa puolet kansainvälisistä jäsenmaksuista. Ainaisjäsen hyväksytään
täyden jäsenmaksun maksavaksi ensimmäiseksi jäseneksi. Kaikki perhejäsenet maksavat
kerran maksettavan liittymismaksun ja he ovat toimivia jäseniä, joilla on kaikki oikeudet
ja etuoikeudet. Perheen pääjäsen ei voi saada muita alennuksia jäsenmaksuista.
5. Ollakseen kelpoisia perhejäsenmaksuihin, nykyiset maksuihin oikeutetut perhejäsenet
tulee vahvistaa ja ilmoittaa perhejäseniksi 31.5. ja 30.11. määräpäiviin mennessä, jotta
heiltä peritään alennettu perhejäsenmaksu kultakin tulevalta puolivuosittaiselta
jäsenmaksukaudelta. Muut perhejäsenet, korkeintaan neljä muuta, jotka täyttävät
perheohjelman vaatimukset, maksavat puolet normaalista kansainvälisestä jäsenmaksusta.
Kun klubivirkailijat ilmoittavat perheyksikön jäsenet Lions Clubs Internationaliin, heidän
tulee vahvistaa perhesuhde ja osoite. Klubit, jotka käyttävät paperista kuukauden
jäsenilmoitusta lähettävät perheyksikön todistuslomakkeen yhtä aikaa kuukauden
jäsenraportin kanssa, jossa on ilmoitettu uusi jäsen. Lions Clubs International ei myönnä
hyvitystä klubeille, jotka täyttävät todistuslomakkeen sen jälkeen kun uusi jäsen on jo
lisätty. Näissä tapauksissa perheyksikön jäsenmaksu astuu voimaan seuraavan
jäsenmaksukauden alkaessa.
6. Uusien juuri perustettujen klubien kohdalla perheyksikön todistuslomake pitää täyttää
samaan aikaan kun jäsenet lisätään klubiin joko MyLCI:n kautta tai Ilmoitus
perustajajäsenistä -lomakkeella. Uuden klubin jäsenistä vähintään 10 tulee olla täyden
jäsenmaksun maksavia jäseniä kun perhejäsenyysohjelmaa käytetään uutta klubia
perustettaessa.
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7. Järjestön peruskirjan mukaisesti muodollinen jäsenyys on rajoitettu täysi-ikäisiin. Siten
nuoret ja lapset eivät voi liittyä jäseniksi eikä heitä lisätä jäsenluetteloon. Tällaisissa
tapauksissa klubeja kehotetaan sponsoroimaan leoklubeja tai perustamaan Cub-ryhmä
näille nuoremmille perheenjäsenille, mikäli niin halutaan.
8. Hyvityksiä ei myönnetä klubeille, jotka muuttavat jäsenen liittymispäivää saadakseen
perhejäsenmaksun.
9. Varmistaakseen kuulumisen samaan talouteen ja muut kelpoisuusvaatimukset,
klubisihteerin tulee täyttää perheyksikön vahvistamislomake jokaista perheyksikköä
kohtaan ja samalla ilmoittaa todistuskoodin kautta ne vahvistamisessa käytetyt asiakirjat,
jotka sihteeri tarkasti päättäessään, että perhejäsenet täyttävät kelpoisuusvaatimukset.
Hakemus täytetään MyLCI:ssa tai lähettämällä kopio klubeista, jotka ovat ilmoittaneet
jäsenten lisäämisestä kuukauden jäsenilmoituksen paperiversiolla.
10. Klubien, jotka lisäävät enemmän kuin 10 perhejäsentä kuukauden aikana, vaaditaan
toimittavan LCI:lle lisäselvityksen, joka varmistaa jäsenten kelpoisuuden
perhejäsenyyteen. Näitä jäseniä ei lisätä järjestön jäsentietoihin ennen kuin vaadittavat
lisäasiakirjat on käyty läpi.
11. Perheyksiköt saavat perhejäsenyysohjelman sääntöjen mukaisesti vain yhden LION lehden.
12. Perheenjäsenet noudattavat samaa yksi vuosi-yksi päivä sääntöä silloin kun lasketaan
klubin edustajien lukumäärää.
13. Klubit, joiden huomataan käyttäneen perhealoitetta väärin tai jotka käyttävät sitä väärin
vaikuttaakseen äänestävien edustajien lukumäärään, voivat joutua maksamaan täydet
jäsenmaksut kaikista perhealoitteen jäsenistä klubissa aina siihen hetkeen, jolloin
väärinkäytökset huomattiin. Tämän lisäksi järjestö pidättää itsellään oikeuden estää
tällaista klubia ottamasta lisää jäseniä perhemaksurakenteen puitteissa kahden vuoden
ajan rikkomuksen jälkeen.
14. Sellaisissa tapauksissa, joissa perhejäsenyyden alennusta on käytetty väärin kun alennus
on myönnetty perhejäsenyydestä henkilölle, joka ei asukaan samassa taloudessa (lukuun
ottamatta jäseniä, jotka ovat alle 26-vuotiaita ja he opiskelevat korkeakoulussa tai ovat
armeijassa) tai alennus on myönnetty ei-perheenjäsenelle, täysimittainen tutkimus asiasta
tullaan järjestämään.
C. OPISKELIJAJÄSENYYSOHJELMA JA JÄSENMAKSUT
1. Opiskelijajäsenohjelma antaa opiskelijoille tilaisuuden liittyä mihin tahansa lionsklubiin,
myös kampuslionsklubeihin, kutsusta ja erityisellä opiskelijajäsenmaksualennuksella.
Ohjelma on suunniteltu kampuslionsklubeille ja klubeille, jotka haluavat laajentaa niiden
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humanitaarista palvelua ottamalla mukaan enemmän opiskelijoita niiltä paikkakunnilta,
joita ne palvelevat, alla olevat säännöt huomioon ottaen.
2. Opiskelijajäsenohjelma on avoin 18-30-vuotiaille opiskelijoille.
a. Opiskelijajäsenohjelman yhteydessä “opiskelija” määritellään seuraavasti: Opiskelija
on henkilö, joka on oppilaitoksessa kirjoilla opiskelijana. Klubin hallituksen pitää
kutsua ja hyväksyä uudet opiskelijajäsenet.
b. Mitään palkinto-ohjelmia, joihin sisältyy kampusklubit tai opiskelijajäsenyys osana
tunnustuksen ansaitsemisvaatimusta, ei toteuteta ennen kuin kaikki maksut on
hoidettu.
3. Opiskelijajäsenet, jotka täyttävät kappaleessa 2 annetut vaatimukset, maksavat puolet
normaalista kansainvälisestä jäsenmaksusta ja he saavat vapautuksen liittymismaksusta.
Kun opiskelija täyttää nämä vaatimukset, hän saa alennuksen jäsenmaksusta, kunnes
valmistuu tai kunnes hän täyttää 30 vuotta, kumpi tahansa tulee ensin. Edelleen
suositellaan, että piirit ja moninkertaispiirit harkitsevat opiskelijajäsenten vapauttamista
maksuistaan tai maksujen alentamista sen mukaan, mikä katsotaan sopivaksi..
4. Lisäksi yli 30-vuotiaat opiskelijat, jotka liittyvät tai perustavat kampuslionsklubin,
maksavat alennettuna liittymis-/perustamismaksuna $10USD. Kaikkien kriteerit
täyttävien opiskelijajäsenten on oltava aktiivisia jäseniä ja heillä on kaikki oikeudet ja
etuoikeudet.
5. Opiskelijajäseniltä vaaditaan opiskelijatodistus ja todistus iästä. Piirikuvernöörin,
opaslionin tai klubisihteerin tulee täyttää Opiskelijajäsenen todistuslomake jokaisesta
opiskelijajäsenestä, josta ilmenee miten sihteeri on tarkastanut opiskelijan statuksen
oppilaitoksessa sekä opiskelijan iän tai lähettänyt tiedon MyLCI:n kautta.
6. Kampuslionsklubien opiskelijajäsenet saavat jatketun laskutuksen mukautusjakson
puolivuosittaiseen laskutukseen, jotta näissä voidaan huomioida koulun tyypillinen
aikataulu. Kampusklubeilla on aikaa tehdä muutoksia klubin jäsenluetteloon 31.3. saakka
tammikuun jäsenkohtaisessa laskutuksessa ja 30.9. asti heinäkuun jäsenkohtaisessa
laskutuksessa. Lions Clubs International antaa hyvityksen kampusklubeille, jotka
lähettävät muutoksia jäsenluetteloonsa tässä aikataulussa.
7. Vastaperustetun kampusklubin tapauksessa, tai sellaisen klubin tapauksessa, jossa
enemmistö jäsenistä on opiskelijajäseniä, jokaisen Opiskelijajäsenohjelman kriteerit
täyttävän perustajajäsenen on maksettava etukäteen yhden vuoden jäsenmaksut
opiskelijahintaan klubin perustamisen yhteydessä.
8. Klubit, jotka ovat käyttäneet väärin opiskelijajäsenohjelmaa voivat joutua maksamaan
täydet jäsenmaksut väärinkäytöksen ajalta. Tämän lisäksi järjestö pidättää itsellään
oikeuden estää tällaista klubia ottamasta lisää jäseniä opiskelijamaksurakenteen puitteissa
kahden vuoden ajan rikkomuksen jälkeen.
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D. LEO-LION-OHJELMA JA JÄSENMAKSUT
1. Leo-Lion-ohjelma tarjoaa nykyisille tai entisille leoille helpon siirtymisen lioneihin.
Nykyisten ja entisten leojen, jotka ovat olleet leojäseniä vähintään vuoden ja päivän ja
jotka ovat laillisesti täysi-ikäisiä - 35-vuotiaita, vaaditaan maksamaan puolet tavallisista
kansainvälisistä maksuista ja he saavat vapautuksen liittymismaksuista. Jäsen, joka
täyttää Leo-Lionin alkuperäiset vaatimukset, voi jatkaa Leo-Lion-ohjelmassa, kunnes
jäsen täyttää 36 vuotta.
2. Siinä tapauksessa, että vähintään 10 nykyistä tai entistä leoa hakee uuden klubin
perustamista muiden samanhenkisten henkilöiden kanssa, tämä klubi voidaan perustaa
Leo-lionsklubiksi. Lisäksi muille leo-lionsklubiin liittyville jäsenille, jotka ovat
asuinpaikkansa mukaisesti täysi-ikäisiä - 30-vuotiaita, on oikeus saada jäsenyys Nuorten
aikuisten jäsenyysluokassa. Leo-lionsklubien nuoret aikuiset saavat saman Leo-Lionohjelman alennuksena puolet kansainvälisestä jäsenmaksusta ja vapautuksen liittymis/perustamismaksusta. Yli 30-vuotiaat henkilöt voivat liittyä Leo-lionsklubiin, mutta he
eivät ole oikeutettuja alennukseen ja maksuvapautukseen.
3. Entisten leojen on toimitettava asiakirjat, joilla vahvistetaan leojäsenyys ja ikä. Nuorten
aikuisten, jotka liittyvät leo-lionsklubiin, vaaditaan toimittamaan asiakirjat iän
todentamiseksi. Piirikuvernöörin, opaslionin tai klubisihteerin on täytettävä jokaisesta
entisestä leosta ja nuoresta aikuisjäsenestä Leosta lioniksi -hyväksyntälomake tai
toimitettava se MyLCI:n kautta ilmoittamalla, minkä tyyppisen asiakirjan kautta on
tarkistettu leojäsenyyden ja/tai iän tarkistamiseksi.
4. Nykyiset jäsenet on lueteltava leona tai entisenä leona jäsenhistoriassaan, jotta jäsenet
voidaan päivittää leo-lioneiksi. Jotta nykyinen jäsen saa entisen leon hyvityksen, Leo-lion
-todistuslomake (LL-2) on toimitettava Lions Clubs Internationalille tai tiedot ilmoitetaan
MyLCI:n kautta.
E. JATKUVA JÄSENYYS
Työvaliokunta voi käyttää harkintavaltaansa ja myöntää jäsenelle jatkuvan jäsenyyden
järjestössä silloin, kun ao. maassa vallitsee poikkeuksellinen poliittinen tilanne.
F. MAKSUT
1. Uusien jäsenten tulee maksaa liittymismaksuna US$35,00.
2. Entiset ja nykyiset leoklubin jäsenet vapautetaan liittymismaksusta, kun he esittävät
todistuksen leopalvelun loppuun suorittamisesta.
3. Entiset ja nykyiset leoklubin jäsenet vapautetaan perustamismaksusta, kun he esittävät
todistuksen leopalvelun loppuun suorittamisesta.
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G. JÄSENPALKINTO-OHJELMAT
Avainpalkinto-ohjelma
1. 1. heinäkuuta, 2002 lähtien key-palkinnot ansaitaan niiden sponsoroitujen uusien jäsenten
kokonaismäärästä, jotka ovat täyttäneet kelpoisuusvaatimukset ja ne ansaitaan
seuraavasti:
2 jäsenen key
5 jäsenen key
10 jäsenen key
15 jäsenen key
20 jäsenen key
25 jäsenen key
50 jäsenen key
75 jäsenen key

100 jäsenen key
150 jäsenen key
200 jäsenen key
250 jäsenen key
300 jäsenen key
350 jäsenen key
400 jäsenen key
450 jäsenen key
500 jäsenen key

Jokaisella key-palkinnolla on erityinen malli, jonka hallitus hyväksyy, ja siinä on ao.
keylle kuuluva sponsoroitujen uusien jäsenten lukumäärä.
Kaikki Key -palkinnot ovat rintaneuloja joita on tarkoitus käyttää puvun tms. takin
liepeessä.
Kaikkiin key-palkintoihin 25 jäsenen tasolta lähtien kuuluu sen suunnittelua vastaava
mitali, mutta se on suhteellisesti suurempi. Mitali tehdään nauhasta ripustettavaksi.
Mikään lionsklubi tai -piiri ei saa käyttää Lions Clubs Internationalin virallisia jäsenkeypalkintoja muistuttavia palkintoja.
2. Kelpoisuus
a. Uuden jäsenen on pysyttävä lionina yhden vuoden ja päivän ajan, ennen kuin hänestä
saa tunnustusta key-palkintoon.
b. Uuden jäsenen ja sponsorin nimi on ilmoitettava MyLCI:ssa, jossa on ilmoitettava
sponsorina toimivan jäsenen numero ja klubinumero.
c. Sponsori voi saada vain yhden key-jäsenpalkinnon kutakin tyyppiä.
d. Siirtojäsenistä ja uudelleenliittyneistä jäsenistä ei saa tunnustusta key-jäsenpalkintoa
varten.
e. Vain yksi sponsori voi saada tunnustuksen kustakin uudesta jäsenestä.
f. Ilmoitukset sponsorin muutoksesta tulee olla perillä LCI:n päämajassa Jäsenyys- ja
uusien klubien toimintaosastolla 90 päivän kuluessa uuden jäsenen liittymispäivästä.
g. Key-palkinnot annetaan sponsorille jos uuden jäsenen klubi on hyvässä asemassa.
3. Chevronit
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a. Charter Monarch ja Monarch Milestone Chevronit lähetetään joka vuosi seuraavina
vuosipäivinä: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 ja yli.
b. Entiset Lionessit, jotka päättävät liittyä lionsklubiin, voivat säilyttää Lionesspalveluvuodet osana lions-palveluhistoriaa. Palveluvuodet otetaan huomioon aina
vuoteen 1975, jolloin ohjelma aloitettiin virallisesti. Lioness muunto-ohjelmaa (LP3)
käytetään tähän tarkoitukseen.
c. Entiset leot, jotka haluavat liittyä lionjäseniksi, voivat säilyttää leopalveluvuodet
osana lionshistoriaa. Leosta lioniksi lomake (LL2) on tätä tarkoitusta varten.
H. RAPORTIT
Karttuvaan jäsentilastoon ja klubitilastoon tulee sisältyä tiedot sekä klubien määristä että
perustajajäsenten määristä sekä jäsenmäärät, jotka lasketaan aina yhdenmukaisesti jokaisen
kalenterikuukauden viimeisenä päivänä ja jotka päätetään joka kalenterivuoden kesäkuun 30.
päivänä.
I. SYRJINTÄKIELTOPERIAATE
Lions Clubs International vahvistaa syrjintäkieltoperiaatteen. Lionsklubit ja jäsenet eivät saa
syrjiä ketään riippumatta heidän rodustaan, ihonväristään, uskonnostaan,
uskontunnustuksestaan, kansallisesta alkuperästään, sukujuuristaan, sukupuolestaan,
aviosäädystään, iästään, vammaisuudestaan, veteraanistatuksestaan tai mistään muusta
laillisesti suojellusta statuksesta. Tämän säännön rikkominen tarkoittaa epäasianmukaista
käytöstä lionina tai lionsklubina ja seurauksena voi olla klubin asettaminen ”status quoon”
ja/tai sen perustamisasiakirjan peruuttaminen kansainvälisen hallituksen sääntöjen
mukaisesti.
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