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VÅR UPPGIFT 

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

Hej!
Lär känna världens största 
serviceklubborganisation

Våra globala frågor
Samtidigt som varje lionklubb har sitt eget fokus 
på hjälpinsatser har organisationen fem globala 
frågor av särskilt intresse runtom i världen.
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Fördelar med att vara medlem i Lions

1   Gör skillnad. Lionklubbar runt om i världen 
består av människor som du, som har valt att göra 
skillnad och hjälpa andra.

2   Hjälp med stolthet. Som medlem i Lions ger 
du av din tid, dina talanger, hjälper ditt samhälle 
och förändrar liv.

3   Bygg nätverk. Utveckla relationer med 
samhällsledare, lokala medlemmar och 
medlemmar runtom i världen.

4   Skapa förtroende. Som medlem i Lions 
Clubs International är du en del av en respekterad 
global organisation som varit känd för sina 
hjälpinsatser i över 100 år.

5   Få nya vänner. Känn känslan av tillhörighet i 
din klubb och skapa kontakt med över 1,4 miljoner 
medlemmar runt om i världen.

6   Bli en ledare. Finslipa dina ledarfärdigheter 
inom klubben och dra nytta av ledarmöjligheter på 
klubb-, distrikts- och internationell nivå.

7  Få globalt stöd. Varje medlem och varje 
klubb får stöd från ett globalt nätverk av frivilliga 
och personal vid Lions Clubs International, 
och Lions Clubs International Foundation 
(LCIF) tillhandahåller anslag för att stödja de 
passionerade insatserna av Lions medlemmar, 
vilket stärker deras hjälpinsatser samt tar itu med 
angelägna behov både lokalt och globalt.

Jag tänkte att jag kanske skulle kunna göra en liten 
skillnad på egen hand, men tillsammans med andra 

likasinnade människor kan vi göra mycket större 
skillnad.

- Zarina Luck, Newcastle Lions Club, Sydafrika

Starta en ny klubb
Att starta en ny klubb börjar med att kontakta andra 
likasinnade personer i ditt samhälle. Stegen 
inkluderar:

n   Finn ert område. Vilken ort eller vilket område vill ni 
hjälpa?

n   Identifiera lokala behov. Vilka slags insatser skulle 
vara till störst nytta?

n  Kontakta lokala samhällsledare.

n  Rekrytera minst 20 medlemmar.

n  Skicka in inträdesavgiften.

Utöver internationella medlemsavgifter tillkommer 
avgifter till distriktet och klubben. För mer information 
besöker du Lions Clubs Internationals webbplats på 
www.lionsclubs.org.

Lionklubbarna är redo att hjälpa
Just nu gör lionklubbarna skillnad runtom i världen. För 
när Lions medlemmar samlas blir problemen mindre 
och samhället blir bättre. 

Lionklubbarna erbjuder en ny 
möjlighet
Lionklubbarna har erbjudit människor möjlighet att 
ge tillbaka till samhället och hjälpa människor i nöd 
sedan 1917. En lionklubb kommer snart att bildas 
i ditt område vilket ger dig möjlighet att bli en aktiv 
frivillig, en medlem i en respekterad internationell 
organisation, en ledare på din hemort och en vän 
för behövande.
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