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VI ÄR GLOBALA

Medlemstyper och avgifter

Ny medlem
Nya medlemmar betalar inträdesavgift på USD 35 eller 
måste inlämna tillämpligt formulär för avgiftsbefrielse. 
Internationell medlemsavgift uppgår till USD 43 per år. 
Medlemsavgift faktureras halvårsvis. Ytterligare avgift till 
klubb, distrikt och multipeldistrikt kan tillkomma.
 
Transfermedlem
Transfermedlem som har fullgjort sina skyldigheter betalar 
ingen inträdesavgift vid transfer till en befintlig klubb inom 
12 månader. 
 
Familjemedlem
Genom familjemedlemskap kan familjer som går med i 
en lionklubb erhålla en reducerad medlemsavgift. Den 
första familjemedlemmen (huvudman 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 måste betala inträdesavgiften på 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. Familjemedlemmarna kan vara 
föräldrar, barn, make/maka, fastrar/farbröder, mostrar/
morbröder, kusiner, far-/morföräldrar, svärföräldrar eller släkt 
på annat juridiskt sätt. Skicka in via MyLCI eller inkludera 
Formulär för certifiering av familj tillsammans med den 
månatliga medlemsrapporten.  

Student
Studenter från myndig ålder till och med 30 år betalar ingen 
inträdesavgift och endast halv internationell medlemsavgift. 
Studenter äldre än 30 år som går med i en lionklubb vid 
högskola/universitet betalar USD 10 i inträdesavgift och full 
internationell medlemsavgift. Skicka in certifieringsformulär 
(STU-5) för varje student.

Vilka behov finns i ditt 
samhälle?

”

”

Nuvarande eller tidigare Leo
Nuvarande eller tidigare leomedlemmar till och med 35 
års ålder som ansöker om medlemskap, vilka har varit 
leomedlemmar i minst ett år och en dag betalar halv 
internationell medlemsavgift och erhåller befrielse från 
inträdes-/charteravgift i medlemsprogrammet Leo-Lion. Du 
kan välja Leo-Lion som medlemstyp i MyLCI eller skicka in 
formuläret Certifiering av Leo till Lion tillsammans med den 
månatliga medlemsrapporten. 

Leomedlemmar över 35 års ålder, vilka har varit 
leomedlemmar i minst ett år och en dag erhåller befrielse 
från inträdes-/charteravgift.

Skicka in formuläret Certifiering av Leo till Lion, för att 
tillgodoräkna tidigare år som leomedlem till antal år som 
lionmedlem, för alla nuvarande eller tidigare leomedlemmar. 

Ung vuxen
Unga vuxna till och med 30 års ålder erhåller befrielse från 
inträdesavgift och betalar halv internationell medlemsavgift 
när de går med i en Leo lionklubb. 

Vilka är Lions?
Lions tillgodoser behov både lokalt och runtom i världen. 
De 1,4 miljoner medlemmarna i vår frivilligorganisation i 200 
länder och geografiska områden är olika på många sätt, 
men vi delar en gemensam uppfattning: Samhället är vad vi 
gör det till. 
 
Lions hjälper
När omtänksamma människor går samman, kavlar upp 
ärmarna och gör insatser för att göra samhället bättre 
är det något enastående och en härlig känsla för alla 
inblandade. Det är Lions. Att vara medlem i Lions handlar 
om att föregå med gott exempel, bygga relationer och 
förbättra världen genom vänlighet. Det är 1,4 miljoner 
empatiska män och kvinnor som gör hjälpinsatser 
tillsammans, så att de kan göra bestående skillnad och 
förändra ännu fler liv. 



Lionklubbens namn:  _________________________________________________________________________________________ 

Medlemmens fadder: ________________________________________________________________________________________ 

Förnamn:  ___________________________ Mellannamn: _____  Efternamn: ______________________   Suffix: _____________

Kön: n Man n  Kvinna    n Ickebinär    n Föredrar att inte svara Yrke:  _____________________________________

Födelsedatum:  ______________________________________ Make/makas namn: _____________________________________

Adress: ____________________________________________________________________________________________________

Ort:  ________________________________ Postnummer: ___________________  Land: _________________________________

Telefon:  __________________________________________ E-post: _________________________________________________

Vänligen läs om kvalifikationer och avgifter för följande:

Jag är:  n  Ny medlem  
 
 n  Tidigare medlem n Transfermedlem Medlemsnummer: __________________________________________
     (Om okänt, skicka e-post till stats@lionsclubs.org)

 Tidigare klubbens namn: ____________________________  Tidigare klubbens nummer: _________________________
 
 n Familjemedlem n  Studentmedlem n Nuvarande eller tidigare Leo       n Ung vuxen
 
Bifogar ______________  som inträdesavgift, utöver  __________________ för internationell avgift samt avgift till multipeldistrikt, 
distrikt och klubb.

Jag accepterar medlemskap i Lions Clubs International samt att dess standard är begränsad till personer med god moral 
och gott anseende. Jag förstår vikten av att tillhandahålla hjälpinsatser på min hemort i samarbete med andra likasinnade 
personer. Jag förstår att medlemskapet inte är giltigt förrän det har godkänts av klubbens styrelse. 

Namnteckning: ______________________________________________________________ Datum:_________________________

FÖR KLUBBENS SEKRETERARE
Jag bekräftar att styrelsen har godkänt denna person att bli medlem i denna lionklubb. 

Klubbsekreterarens namnteckning: _____________________________________________________________________________ 

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS
Inbjudan/Ansökan om medlemskap

Checklista:
n  Behåll ett exemplar av det ifyllda ansökningsformuläret 

i klubbens arkiv. Skicka inte in det till Lions Clubs 
International.

n  Lägg till medlemmen i MyLCI eller inkludera 
medlemmens namn och adress i den månatliga 
medlemsrapporten.

n  När inträdesavgiften och andra avgifter har samlats in 
och den nya medlemmen har fått ett medlemskort ska 
pengarna överlämnas till klubbens kassör.

n  Lägg till den nya medlemmens namn och adress på 
klubbens medlemslista och mejllista.

n   Se till att den nya medlemmen får ett paket för nya 
medlemmar. Materialet i det presenteras vid den 
nya medlemmens intagningsceremoni. Den nya 
medlemmens medlemscertifikat bör fyllas i innan 

intagningsceremonin genomförs.
n  I paketet för nya medlemmar finns en kupong att 

använda i Lions butik, vilken finns på adress  
www2.lionsclubs.org. Visa den nya medlemmen denna 
webbsida, så att han/hon kan finna lämpliga saker att 
köpa, till exempel kläder, och använda kupongen.

VÅR UPPGIFT 

Att ge frivilliga möjlighet att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov, uppmuntra till fred samt 
främja internationell förståelse genom Lions klubbar.


