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Information om röstande delegater 
 
Den certifierade listan över kvalificerade antal medlemmar i varje klubb i ditt multipeldistrikt/distrikt, vilka 
har varit medlemmar i respektive klubb i minst ett år och en dag per den första dagen i månaden 
närmast före den månad ditt riksmöte/distriktsmöte genomförs. Använd denna lista för att fastställa hur 
många delegater i respektive klubb som har fullgjort sina skyldigheter och som därmed har rätt att rösta 
vid kommande riksmöte/distriktsmöte. 

Delegater i klubbar som har obetalda skulder till Lions Clubs International (LCI) kan inte rösta förrän du 

erhåller check, betalningsorder eller kopia av insättningskvitto gällande betalning av skulden i kolumn 

”F”. Obetalda medlemsavgifter kan regleras och ekonomiska skyldigheter kan fullgöras fram till femton 

(15) dagar innan delegatlegitimeringen stängs. Tiden för stängning skall fastställas i enlighet med 

respektive mötes bestämmelser.  Betalningar som erhålls mindre än 15 dagar innan 

delegatlegitimeringen kommer inte att förändra klubbens röstningsstatus.   

Vänligen följ era normala instruktioner gällande betalning. Kvitto på inbetalning måste skickas till det 
internationella huvudkontoret omedelbart, så att kreditering kan ske. Betalningsinstruktioner finns på 
LCI:s webbplats. Du kan ringa till Accounts Receivable & Club Account Services Department på telefon 
630-203-3810 fram till 15 dagar före riksmöte/distriktsmöte, för att få en uppdatering om betalningar 
från klubbar. Genom att ringa så snart som möjligt kan eventuella problem lösas. 

Klubb som har placerats i finansiell avstängning innan fakturering av andra halvårets medlemsavgift 
(januari - juni) måste betala tidigare skuld i sin helhet innan klubben frisläpps från finansiell avstängning 
och det förväntas även att klubben betalar andra halvårets medlemsavgift innan fullgod status kan 
återfås. Detta belopp anges i kolumn ”F” på certifieringslistan, ”Belopp som måste betalas för att få 
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rösta”. Alla klubbar måste ha betalat sina respektive halvårsvisa medlemsavgifter innan de kan 
certifieras att rösta vid distriktsmöte i enkeldistrikt, deldistrikt och tillfälligt distrikt samt riksmöte i 
multipeldistrikt. Om klubb har fullgod status kan kontrolleras genom att ringa till Accounts Receivable & 
Club Account Services Department på telefon 630-203-3820. 

Kolumn ”A” på certifieringslistan visar klubbens röstningsstatus. ”Röstningsstatus” kan vara: 

1 Fullgjorda skyldigheter 
2 Status Quo 
3 Klubben är i finansiell avstängning 
4 Betalning krävs för att uppnå fullgod status 
** Belopp i kolumn ”F” måste betalas av klubben för att kunna rösta 
# Godkännande från det internationella huvudkontoret krävs för att kunna rösta 
 

 
Lions internationella arbetsordning, Artikel IX, Moment 3 - Delegatantal 
Enligt den internationella arbetsordningen, Artikel IX, Moment 3, gäller följande bestämmelser om krav 
för delegater till distriktsmöten/riksmöten:  

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) delegat och en (1) suppleant 
för varje tiotal (10) medlemmar, eller större delen därav som har tillhört klubben 
under minst ett år och en dag. Underlag för detta är det internationella 
huvudkontorets register den första dagen i den månad som omedelbart 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 delegaträtt till alla 
förutvarande distriktsguvernörer som är medlemmar i en klubb i ett sådant distrikt, 
oberoende av den delegatkvot som klubben enligt 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 respektive 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 medlemmar som tillhört klubben 
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under minst ett år och en dag enligt det internationella huvudkontorets register vid 
nämnda datum. Obetalda medlemsavgifter kan regleras och ekonomiska 
skyldigheter kan fullgöras fram femton (15) dagar innan delegatlegitimeringen 
stängs. Denna tidpunkt skall fastställas i enlighet med respektive mötes 
bestämmelser." 
 
 

Den internationella styrelsen har givit följande förtydliganden beträffande särskilda omständigheter som 
kan uppstå gällande denna regel i arbetsordningen: 

• En transfermedlem skall medräknas vid uträkningen av klubbens delegatkvot under 
förutsättning att transfermedlemmen har varit medlem i den mottagande klubben i minst ett år 
och en dag. 

• En återinförd medlem skall medräknas vid uträkningen av klubbens delegatkvot under 
förutsättning att den återinförda medlemmen har en sammanlagt medlemstid om minst ett år 
och en dag. 

• En nybildad klubb har rätt till en delegat och en suppleant till dess att den har varit verksam i ett 
år och en dag. Därefter kommer delegatkvoten att baseras på det antal medlemmar som har 
varit medlemmar i minst ett år och en dag. 

• Klubbar som frisläppts från status quo eller finansiell avstängning kommer att ha sin delegatkvot 
baserad på det antal medlemmar som har varit medlemmar i klubben i minst ett år och en dag 
vid det tillfälle klubben frisläpps från status quo eller finansiell avstängning. Emellertid är en 
klubb som frisläpps från status quo eller finansiell avstängning berättigad till minst en delegat 
och en suppleant. 

 

Den internationella styrelsens policymanual, Kapitel V, Stycke B 1 - Fullgjorda skyldigheter  
Den internationella styrelsens policymanual innehåller en definition av ”Klubbar som fullgjort sina 
skyldigheter”, vilket gäller formeln för uträkning av klubbdelegater.  

1) Fullgjorda skyldigheter 
En klubb som fullgjort sina skyldigheter: 
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a) Är inte placerad i status quo eller i finansiell avstängning  
b) Verkar i enlighet med de internationella stadgarna och arbetsordningen och den  

internationella styrelsens policy  
c) Klubben har vidare:  

1) Har betalat och distriktets (enkel- del- och multipel-) avgifter samt  
2) Har inga obetalda internationella avgifter som överstiger USD 10 och  
3) Inga obetalda skulder till Lions Clubs Internationals som överstiger USD 50 och 

som är äldre än nittio (90) dagar eller mer.  
 
Lions Clubs International förbehåller sig rätten att avgöra om en klubb har ”fullgjort sina skyldigheter” 
eller ej i de fall tvist skulle uppstå. 

 
Lions internationella stadgar, Artikel VI, Moment 5 - Röstning genom ombud 

”Röstning genom ombud inom klubb, distrikt (enkel-, del- och multipel-) och inom 
organisationen i övrigt är strängt förbjudet.” 
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Exempel på uträkning av antal delegater 
Följande exempel visar hur formeln för uträkning av antal delegater tillämpas: 

 
Exempel 1. Ett distrikt kommer att genomföra sitt distriktsmöte i april 2016. En klubb i distriktet har 

25 medlemmar som har varit medlemmar i klubben i minst ett år och en dag enligt det 
internationella huvudkontorets register per den 1 mars 2016. Klubben har rätt till tre (3) 
delegater och tre (3) suppleanter vid distriktsmötet. 

 
Exempel 2. Ett distrikt kommer att genomföra sitt distriktsmöte i april 2016. En klubb med 23 

medlemmar tillförde två (2) nya medlemmar i mars 2015 och rapporterade de nya 
medlemmarna på medlemsrapporten för mars 2015, vilken inregistrerades vid det 
internationella huvudkontoret den 1 april 2015. Klubben har rätt till tre (2) delegater och 
tre (2) suppleanter. Trots att klubben hade 25 medlemmar vid tiden för distriktsmötet i 
april 2016 hade de nya medlemmarna inte varit medlemmar i klubben i minst ett år och 
en dag enligt uppgifter i det internationella medlemsregistret per den 1 mars 2016. 

 
Exempel 3. Ett distrikt kommer att genomföra sitt distriktsmöte den 15 april 2016. En klubb med 23 

medlemmar tog in två nya medlemmar den 31 mars 2015. De nya medlemmarna 
inrapporterades på medlemsrapporten för mars 2015, vilken inregistrerades vid det 
internationella huvudkontoret den 5 april 2015. Klubben har rätt till två (2) delegater och 
två (2) suppleanter vid distriktsmötet 2016. Trots att klubben hade 25 medlemmar som 
hade varit medlemmar i minst ett år och en dag vid tiden för distriktsmötet var det endast 
23 av dessa medlemmar som hade varit medlemmar i minst ett år och en dag enligt det 
internationella huvudkontorets register den 1 mars 2016. 

 
Exempel 4. Ett distrikt kommer att genomföra sitt distriktsmöte den 15 april 2016. En klubb med 23 

medlemmar tillförde två (2) nya medlemmar den 1 februari 2015 och rapporterade de 
nya medlemmarna på medlemsrapporten för februari 2015, vilken inregistrerades vid det 
internationella huvudkontoret den 5 mars 2015. Klubben har rätt till tre (3) delegater och 
tre (3) suppleanter vid distriktsmötet 2016. Enligt det internationella huvudkontorets 
register per den 1 mars 2016 hade klubben 25 medlemmar, vilka hade varit medlemmar 
i minst ett år och en dag, detta enligt det internationella huvudkontorets register den 
första dagen i månaden närmast före månaden för distriktsmötet. 
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Tillåtna klubbdelegater vid riksmöte/distriktsmöte 
 

Medlemmar Tillåtna delegater 

1-14 1 

15-24 2 
25-34 3 
35-44 4 
45-54 5 
55-64 6 
65-74 7 
75-84 8 
85-94 9 

95-104 10 
105-114 11 
115-124 12 
125-134 13 
135-144 14 
145-154 15 
155-164 16 
165-174 17 
175-184 18 
185-194 19 
195-204 20 
205-214 21 
215-224 22 
225-234 23 
235-244 24 
245-254 25 
255-264 26 
265-274 27 
275-284 28 
285-294 29 
295-304 30 

 

Delegatantalet baseras på klubbens medlemsantal enligt det internationella huvudkontorets 
medlemsregister den första dagen i månaden innan riksmöte/distriktsmöte går av stapeln, i 
enlighet med den internationella arbetsordningen, Artikel IX, Moment 3, samt den internationella 
styrelsens policymanual, Kapitel XVII - Medlemskap, paragraf A.3. 
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