
KLUBBTYPER
Det finns ett flertal olika klubbtyper som 
unga Lions kan välja att gå med i, eller 
chartra, till exempel:

LEO-LIONKLUBBAR ger alla tidigare Leos och unga 
lionmedlemmar möjlighet att tillhandahålla hjälpinsatser 
tillsammans. Många Leo-lionklubbar når stora framgångar 
som klubbar med flera generationer, klubbarna består av 
unga Lions och Lions som är unga i sinnet. 

Visste du att?
Alla lionmedlemmar kan gå med i en Leo-lionklubb! 
Besök lionsclubs.org/sv/leo-lions för att lära dig 
mer om Leo-lionklubbar.

LIONKLUBBAR VID HÖGSKOLOR/UNIVERSITET 
samlar studenter för att ta itu med behov i deras 
lokalområde. Besök lionsclubs.org/sv/campus-clubs  
för att lära dig mer om hur dessa klubbar gör skillnad i 
samhällen runt om i världen samtidigt som de skapar 
nätverk mellan studenter, lärare och företagsledare.

Visste du att? 
Lionklubbar vid högskolor/universitet är ett utmärkt 
val för leomedlemmar som fortsätter sina insatser 
som Leo-Lions!

SPECIALKLUBBAR erbjuder människor som delar 
samma intresse, yrke, kultur, hobby eller livserfarenheter 
möjlighet att delta i unika och berikade serviceprojekt 
som är till direkt nytta på hemorten och utvecklar 
ledarfärdigheter. Upptäck hur medlemmar med 
gemensamma intressen hjälper sina samhällen på 
lionsclubs.org/sv/specialty-clubs. 

Visste du att? 
Många studenter hjälper till i lionklubbar som 
specialiserat sig på att tillgodose unika behov lokalt 
och globalt, elever som läser vid läkarprogram 
tillhandahåller till exempel hälsovård.

KLUBBFILIALER ge unga Lions möjlighet att hjälpa 
samtidigt som de får stöd från en moderklubb. 
Moderklubben skapar i processen mer mångfald bland 
sina medlemmar genom att erbjuda grupper om fem eller 
fler att träffas enskilt och tillhandahålla hjälpinsatser som är 
meningsfulla för dem. 

Visste du att? 
Klubbfilialer kan vara framgångsrika med både ett 
litet och ett stort antal medlemmar! Det finns ingen 
regel som säger att en klubbfilial måste chartra när 
den har uppnått 20 medlemmar. Besök lionsclubs.
org/sv/club-branch för mer information.

Vägledning för  
unga Lions
Använd denna vägledning för att påbörja din resa som 
lionmedlem och finna den klubbtyp och medlemstyp 
som bäst passar dina behov och intressen.
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MÖJLIGHETER FÖR MEDLEMMAR
Att bli medlem i Lions har sina fördelar! Utforska olika möjligheter och de förmåner 
du kan ta del av som ung lionmedlem.

Möjligheter för medlemmar Rabatter

LEO-LION: Denna medlemstyp gäller endast tidigare 
leomedlemmar som är mellan 18-35 år och som har 
varit leomedlemmar i minst ett år och en dag.

LEO-LIONS erhåller 50 % rabatt på internationella 
medlemsavgifter, befrielse från charter/inträdesavgift 
och många fler förmåner! Lär dig mer på lionsclubs.
org/sv/leo-lions.

TIDIGARE LEOMEDLEM: Dessa är lionmedlemmar 
som har varit leomedlemmar i minst ett år och en dag. 

TIDIGARE LEOMEDLEMMAR över 35 år erhåller 
befrielse från charter/inträdesavgiften.

UNG VUXEN: Denna medlemstyp är utformat för 
lionmedlemmar till och med 30 år som går med i en 
Leo-lionklubb.

UNGA VUXNA MEDLEMMAR som går med i en Leo-
lionklubb erhåller 50 % rabatt på den internationella 
avgiften och befrias från charter/inträdesavgiften till och 
med 30 års ålder. Besök lionsclubs.org/sv/leo-lions för 
att utforska vägledningen om Leo-lionklubbar och lära 
dig mer om denna förmån.

STUDENTMEDLEMMAR: Denna medlemstyp 
är utformad for studenter som är inskrivna vid en 
utbildningsinstitution. Studentmedlemmar kan gå med i 
alla klubbtyper eller chartra en egen klubb.

STUDENTMEDLEMMAR som är 30 år eller yngre 
erhåller 50 % rabatt på internationella medlemsavgifter 
och befrielse från charter/inträdesavgift.

Studentmedlemmar över 30 år som går med i en 
lionklubb vid högskola/universitet betalar reducerad 
charter-/inträdesavgift om USD 10. Besök lionsclubs.
org/sv/student-member för mer information.

FAMILJEMEDLEMSKAP: Detta program erbjuder en 
möjlighet för medlemmar i samma hushåll att spendera 
tid tillsammans samtidigt som de tillgodoser andras 
behov. Unga medlemmar lär sig mer om betydelsen av 
att hjälpa andra genom lejonungeprogrammet.  

Under PROGRAMMET FÖR FAMILJEMEDLEMSKAP 
betalar den första familjemedlemmen (huvudmannen i 
hushållet) full internationell medlemsavgift och upp till 
ytterligare fyra familjemedlemmar betalar endast halv 
internationell medlemsavgift. Lär dig mer på lionsclubs.
org/sv/family-membership.
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