Möjligheter för medlemmar
En vägledning om alternativ för nya medlemmar.

Varje klubb behöver medlemmar för att kunna uppnå sina mål. För att hjälpa klubbarna att rekrytera nya
medlemmar erbjuder LCI flera alternativ för personer som vill bidra med ideella insatser och förbättra
samhället som medlemmar i Lions.
MEDLEMSTYPER
Utöver vanligt medlemskap erbjuder LCI särskilda medlemsprogram för familjer, studerande, tidigare leomedlemmar och
unga vuxna.
Vanlig medlem
Denna är den vanligaste typen av medlemskap. Vanlig medlem passar för dem som är intresserade av ideella insatser, att
hjälpa till i samhället och att göra världen till en bättre plats. Vanliga medlemmar betalar en inträdesavgift (USD 35) och full
internationell medlemsavgift (USD 43). Ytterligare avgift till klubb, distrikt och multipeldistrikt tillkommer.
Familjemedlem
Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i en lionklubb erhålla en reducerad medlemsavgift. Den
första familjemedlemmen (huvudmannen i hushållet) betalar full internationell medlemsavgift (USD 43) och upp till
fyra efterföljande kvalificerade familjemedlemmar betalar endast halv internationell medlemsavgift (USD 21,50). Alla
familjemedlemmar betalar inträdesavgiften (USD 35).
Familjemedlemskap är öppet för familjemedlemmar som (1) kvalificerar för medlemskap i Lions, (2) för närvarande är
medlemmar, eller går med, i samma klubb och (3) bor i samma hushåll och är släkt genom födsel, äktenskap eller på
annat juridiskt sätt. För att erhålla rabatten för familjemedlemmar måste du fylla i och skicka in formulär för certifiering av
familj (TK-30) tillsammans med den månatliga medlemsrapporten eller genomföra certifieringen i MyLCI. Vid bildande av
en ny klubb gör du certifieringen på Rapport över chartermedlemmar och inregistrerar i MyLCI.
Studentmedlem
Studentmedlemskap gör det möjligt för studenter att träffa nya vänner samtidigt som de hjälper andra människor i
samhället. Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och är från myndig ålder till och med 30 år betalar
ingen inträdesavgift och endast halv internationell medlemsavgift (USD 21,50). Studenter äldre än 30 år som går med i
en lionklubb vid en högskola eller ett universitet betalar USD 10 i inträdesavgift och full internationell medlemsavgift. För
att erhålla rabatten måste du fylla i och skicka in formulär för certifiering av studenter tillsammans med den månatliga
medlemsrapporten eller genomföra certifieringen i MyLCI. Vid bildande av en ny klubb gör du certifieringen på Rapport
över chartermedlemmar och inregistrerar i MyLCI.
Leo Lion-medlem
Leo Lion-medlemskap gör det möjligt för tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år, som har varit
medlem i en leoklubb under minst ett år och en dag, att gå med i en befintlig lionklubb. Leo Lions betalar ingen
inträdesavgift eller charteravgift samt betalar halv internationell medlemsavgift (USD 21,50). För att certifiera Leo Lions
fyller du i formuläret Certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår samt skickar in tillsammans med
medlemsrapporten eller inregistrerar i MyLCI. För att uppmuntra Leo Lions att bjuda in sina vänner kan unga vuxna, från
myndig ålder till och med 30 år, som går med i en klubb för Leo Lions erhålla samma rabatter som Leo Lions.
Tidigare leomedlemmar
Tidigare leomedlemmar över 30 år som har varit leomedlemmar i minst ett år och en dag betalar ingen inträdesavgift eller
charteravgift när de går med i en lionklubb. För att erhålla rabatten fyller du i formuläret Certifiering av Leo till Lion och
överföring av tidigare medlemsår samt skickar in tillsammans med medlemsrapporten eller inregistrerar i MyLCI.

MEDLEMSKATEGORIER
För potentiella medlemmar som kanske inte kvalificerar enligt kraven för aktiva medlemmar erbjuder LCI flera olika
medlemskategorier som kan passa.
Aktiv medlem
Aktiv medlem är den vanligaste medlemskategorin i Lions. Aktiva medlemmar erhåller alla förmåner och måste uppfylla
alla krav för medlemskap i Lions.
Ansluten medlem
En ansluten medlem är en person som inte kan delta fullt ut som aktiv medlem i en lionklubb, men som vill stödja klubben
och dess insatser i samhället.
Associerad medlem
En associerad medlem är aktiv medlem i en lionklubb och associerad medlem i en annan lionklubb där han/hon bor eller
arbetar.
Hedersmedlem
En hedersmedlem är egentligen inte medlem i lionklubben, men kan bli hedersmedlem i densamma för att ha utfört
enastående insatser.
Ständig medlem
En ständig medlem är en medlem som har varit aktiv medlem i minst 20 år eller i minst 15 år om han/hon har uppnått 70
års ålder. Ständigt medlemskap kan även beviljas till medlem som är allvarligt sjuk.
Allmän medlem
En allmän medlem är en medlem som inte regelbundet kan närvara på möten, men vill vara kvar som medlem i klubben.
Privilegierad medlem
En privilegierad medlem är en medlem som har varit medlem i 15 år eller mer, men som inte längre kan kvarstå som aktiv
medlem på grund av sjukdom, hög ålder eller annan orsak.
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* Detaljerad information om skyldigheter, rättigheter och privilegier för alla medlemskategorier finns i Stadgar och arbetsordning.
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