
Första stegen att implementera familjemedlemskap

För att kunna implementera det familjevänliga konceptet på ett framgångsrikt sätt behövs godkännande och engagemang 
bland alla medlemmar i klubben. Innan ni fortsätter är det viktigt att ni säkerställer att ni förstår och är redo att göra 
nödvändiga förändringar, för att kunna välkomna familjer i er klubb. Om ni är redo att inkludera familjer i er klubb kan ni titta 
närmare på vägledningen Bara fråga som hjälper till med medlemsrekryteringen. 

Ta med barnen

Lejonungeprogrammet uppmuntrar klubbarna att vara mer familjevänliga. Det har skapats för barn under 12 år, för att 
lära dem betydelsen av att bidra med frivilliga insatser. Programmet marknadsförs till klubbarna med följande incitament: 
Lejonungeprogrammet kan hjälpa klubben att växa, genom att uppmuntra medlemmarna att involvera sina barn, vilket öppnar 
dörren för människor som annars kanske inte skulle bli medlemmar på grund av sin familjesituation. För familjer samman, 
genom att ge möjligheter för dem att tillbringa tid tillsammans samtidigt som de gör goda insatser i samhället. Lär barn värdet 
av att hjälpa andra, genom att visa dem glädjen i att göra insatser som frivillig vilket leder dem till en framtid där de hjälper 
människor i nöd. Mer information om lejonungeprogrammet samt vägledningen Lions lejonungeprogram finns på webbplatsen 
lionsclubs.org/sv/family-membership. 

Det finns familjer av många olika slag. Att bidra som frivillig och delta i hjälpinsatser bygger upp 
självförtroende och skapar en känsla av tillfredsställelse bland människor i alla åldrar samt skapar 
förståelse för viktiga värderingar, såsom att ge tillbaka, medkänsla och vänlighet. Lions Clubs 
International har ett familjemedlemskap som är lämpligt för familjemedlemmar som är: 
• Kvalificerade att bli medlemmar i Lions

• För närvarande är med i eller går med i samma klubb

• Bor i samma hushåll och har släktskap genom födsel, giftermål eller på annat juridiskt sätt

Familjemedlemskap - Faktablad

• Din klubb har nytta av att öka antal medlemmar och att 
attrahera yngre medlemmar.

• Klubbens medlemmar har nytta av när det tillförs 
nya entusiastiska medlemmar, vilka bidrar med nya 
hjälpinsatser och en fräsch inriktning för klubben.

• Vuxna familjemedlemmar har nytta av att delta i ideella 
aktiviteter som passar deras livsstil och behov av flexibilitet 
samt erbjuder dem fler möjligheter att tillbringa tid med 
sina familjer.

• Unga familjemedlemmar har nytta av att få delta i och 
känna glädjen av hjälpinsatser i ung ålder samt kan börja 
lära sig mer om betydelsen av att hjälpa människor i nöd.

• Familjer har nytta av att kunna tillbringa mer tid 
tillsammans och dela upplevelserna i ideella insatser.

• Ert lokala samhälle har nytta av att det finns fler 
medlemmar som deltar i hjälpinsatser som tillgodoser 
lokala behov.

• Lions Clubs International har nytta av det arv de ideella 
krafterna bidrar med i lionklubbar som fokuserar på 
familjer, vilket även kan göra att antal leoklubbar ökar i 
framtiden.

• Lejonungeprogrammet och leoklubbprogrammet har nytta 
av att fler unga människor blir intresserade av att hjälpa 
andra människor.

Varför inkludera familjer i Lions?

Om du har frågor om programmet för familjemedlemmar skickar du e-post till membership@lionsclubs.org

https://www.lionsclubs.org/sv/v2/resource/download/79882309%2520

