
CHECKLISTA FÖR CHARTERANSÖKAN

n  Fyll i arbetsblad för charteransökan om lionklubb (TK-38A), 
för att samla in all information som behövs för att kunna 
skicka in via MyLCI.  Underrätta distriktsguvernören och 
fadderklubbens tjänstemän om den föreslagna klubben.

n  Inregistrera chartermedlemmarna i MyLCI.  Använd 
arbetsbladet rapport över chartermedlemmar (TK-21A), för 
att samla in all information som behövs för att kunna skicka 
in via MyLCI.

n  Skicka in betalning på webbplatsen via MyLCI eller skicka 
utlandsbetalning till Lions Club International. Se nedan för 
detaljerad betalningsinformation. 

n  Använd de arbetsblad för certifiering som krävs i MyLCI, 
för att kunna dra nytta av befrielse från inträdesavgift eller 
internationella rabatter.

n  Om detta är den tionde klubben (eller mer) som har chartrats 
detta år måste första vice distriktsguvernör eller andra vice 
distriktsguvernör skicka e-post till newclubs@lionsclubs.org 
för att klubben ska godkännas.

Se baksidan för information om certifiering, ytterligare krav för ej 
traditionella klubbar samt en tabell över gällande avgifter.
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Fyll i och bifoga följande certifieringsformulär i 
förekommande fall:
• Certifieringsformulär för studentmedlem (STU-5)
• Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2)
• Konvertering av klubbfilial (CB-21) 

Certifiering av familjemedlemmar görs i samband med insändande av ansökan i 
MyLCI.

För att ta fram dessa formulär besöker du webbplatsen www.lionsclubs.org och anger 
formulärets nummer i sökfältet.

För lionklubbar vid högskolor och universitet:
•  Fyll i Certifieringsformulär för studentmedlem (STU-5) för varje kvalificerad student. 
•  Bifoga betalning av halv internationell avgift för ett år för varje student. 

För Leo lionklubbar:
•  Fyll i formuläret Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) 

för varje Leo-Lion och kvalificerad ung vuxen.

Charteravgifter

* Skall förbetalas av lionklubbar vid högskolor/universitet samt klubbar där en majoritet är 
studenter

Medlemstyp Charter- 
avgift

Internationell medlems-
avgift

Certifiering 
krävs

Chartermedlem USD 35 USD 43 –

Transfer chartermedlem
(Inom ett år från transfer)

USD 20 USD 43 –

Student 
(Från myndig ålder till och med 30 år)

USD 0 USD 21,50* STU-5

Student över 30 år                          
 (Endast i klubb vid högskola/universitet)

USD 10 USD 43 STU-5

Familjemedlem                        
(Ej huvudman i hushållet)

USD 35 USD 21,50 TK-21A

Leo-Lion USD 0 USD 21,50 LL-2

Ung vuxen (Endast i Leo lionklubb) USD 0 USD 21,50

Konvertering av klubbfilial
(Endast medlemmarna i klubbfilialen)

USD 0 USD 43 CB-21

Gemensamma insatser USD 300 per klubb USD 43 MyLCI

Transfer chartermedlem i klubbfilial USD 20 USD 43
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