
Program för specialklubbar
– Frågor och svar –

1     Vad är programmet för specialklubbar?

  Programmet för specialklubbar är en ny utvecklingsresurs som 
fokuserar på att starta klubbar med en särskild inriktning som kopplar 
samman klubbens medlemmar. Till exempel medlemmar som kopplas 
samman av liknande hjälpområden, kultur, stadie i livet, samarbeten, 
idrott eller hobby eller något annat unikt som klubbens medlemmar vill 
belysa. 

2    Varför är programmet viktigt? 

 Genom att uppmuntra nya och olika klubbmodeller kommer 
specialklubbar bidra till Lions medlemstillväxt och göra det möjligt 
för organisationen att tillgodose behov, både hos frivilliga och genom 
hjälpinsatser. 

3    När inleddes detta program?

 Specialklubbar (tidigare kända som klubbar med specialintressen) 
har erkänts av LCI under många år. Programmet ändrades från 
pilotprogram till ett program för medlemsutveckling den 1 juli 2020 
och tillhandahåller stöd för att bilda nya klubbar till medlemmar 
som ansöker och godkänns att inta posten som koordinator för 
specialklubbar. 

4    Vilka är kraven för chartra en specialklubb?

 Specialklubbar och klubbfilialer chartras på samma sätt som 
traditionella lionklubbar. Organisationens krav för godkännande av nya 
klubbar måste uppfyllas. Under ansökningsprocessen kan en klubb 
välja att ange en specialkategori om den så önskar.

5     Hur kan mitt distrikt och/eller min klubb hjälpa till att bilda 
specialklubbar? 

  Kontakta och nätverka med grupper som redan träffas på orten. 
Informera dem om den unika kultur som skapas i Lions specialklubbar 
och ger dem möjlighet att samlas kring ett gemensamt intresse, en 
gemensam bakgrund etc. När du har funnit lämpliga medlemmar och 
möjligheter att hjälpa uppmuntrar du till bildande av specialklubbar 
som tillgodoser lokala eller globala behov.

6    Finns det specialklubbar i alla konstitutionella områden? 

 Ja, varje konstitutionellt område startar specialklubbar på olika 
regionala arbetssätt. Många specialklubbar har funnits i många år men 
har inte identifieras i LCI:s register. 

7    Vilken roll har koordinatorer för specialklubbar? 

 Koordinatorerna är Lions som brinner för att organisera och charta 
nya specialklubbar. Posten skapades för att inspirera bildande av 
nya klubbar och stödja målen för nya klubbar vilka årligen fastställs 
av distrikt, multipeldistrikt och Lions globala ledare. Koordinator för 
specialklubbar kan arbeta inom eller utanför det konstitutionella 
området (efter godkännande) med att bilda klubbar. 

8     Hur kan jag bli koordinator för specialklubbar? 

 Intresserade medlemmar* väljer det ansökningsalternativ som 
bäst passar det sätt de planerar att bilda nya specialklubbar, samt 
tillhörande ersättningsalternativ. Personal vid det internationella 
huvudkontoret kommer att gå igenom ansökningarna och återkomma 
till sökanden.

 Medlemmar som ansöker om att bli koordinatorer för specialklubbar 
kan välja mellan två alternativ:

 •  Bilda 2 nya klubbar, med minst 40 chartermedlemmar – USD 1
000 i ersättning för utgifter.

 ELLER:

  3+ nya specialklubbar med 100+ nya medlemmar – USD 2 
000 i ersättning för utgifter (inom det konstitutionella området)

 *Lions som för närvarande innehar posten som distriktsguvernör kan
inte samtidigt inneha posten som koordinator för specialklubbar.

 **För mer information gällande kvalifikationer och ersättningskrav, se 
formulär för ansökan och utvecklingsplan.

 9     Behöver koordinatorer för specialklubbar samarbeta med 
sittande distriktsguvernör och GAT för att utveckla nya 
klubbar? 

 Ja. Koordinatorer för specialklubbar bör ha ett nära samarbete 
med distriktets ledare och GAT för att säkerställa den nya klubbens 
framgång och de nya medlemmarnas trivsel. 



www.lionsclubs.org /specialtyclubs
E-post: specialtyclubs@lionsclubs.org

10    Vilka typer av specialklubbar kommer att bildas? 

 Exempel innefattar, men är inte begränsade till:

 • Specifikt hjälpområde: 

  o Diabetes

  o Syn

  o Hungersnöd

  o Miljö

  o Barncancer

  o Kultur

  o Annat

 •  Livsstadier/upplevelser:

  o Akademiskt fokus

  o Yrke

  o Pensionär

  o Annat

 •  Partnerskap med andra organisationer som Lions Champions Clubs 
(Special Olympics)

 •  Sport eller hobby

11     Hur lägger jag till, ändrar eller tar bort 
specialbeskrivningen för min klubb?

 •  En specialitet kan väljas när en ansökan om ny klubb fylls i och 
skickas in

 •  Klubbtjänstemän kan ange, ändra eller ta bort en klubbspecialitet i 
MyLCI

 •  Klubbtjänstemän kan begära en ny klubbspecialitet eller uppdatera 
befintlig specialitet genom att skicka e-post till specialtyclubs@
lionsclubs.org

12     Vad kostar det att ansöka om att chartra en ny lionklubb?

   För närvarande är Lion Clubs Internationals charteravgift USD 35 
per medlem och det krävs minst 20 medlemmar för att chartra en 
ny klubb. Därmed skulle charteravgiften vara cirka USD 700 för en 
ny klubb med 20 medlemmar. Men det finns vissa medlemsrabatter 
för studenter, Leo-Lion och Lioness. Mer information finns i den 
internationella styrelsens policymanual.

13     Är specialklubbarnas aktiviteter täckta av LCI:s 
ansvarsförsäkring? 

  Ja, som en förmån för Lions medlemmar erbjuder LCI en 
ansvarsförsäkring precis som för traditionella lionklubbar.

  

14     Kan vi börja som en klubbfilial med en specialinriktning 
och sedan övergå till en egen lionklubb?

  Ja. De tre sakerna att överväga är: var kommer klubbfilialen att ligga, 
medlemmarnas unika egenskaper och/eller vilken speciell inriktning 
klubbfilialen kommer att ha. Det är även helt accepterat för en 
klubbfilial att aldrig konvertera till en fristående lionklubb. Dessutom 
är det ett värde för en traditionell lionklubb att ha en klubbfilial med 
en speciell inriktning, för att göra det möjligt för fler människor att bli 
involverade i Lions hjälpinsatser. 

15  Vad kostar det att bilda en klubbfilial?

  Inträdesavgiften för varje ny medlem i klubbfilialen är USD 35. 
Medlemmar i moderklubben som vill överföras till moderklubbens 
klubbfilial behöver inte betala någon avgift.

16     Hur används den årliga medlemsavgiften till Lions Clubs 
International?

   Avgiften stödjer våra program, stöd till klubbarna, juridisk hjälp och 
varumärkestjänster, PR samt en global webbplats och plattformar 
för sociala medier, ansvarsförsäkring för klubbar och tidningen 
LION. Lokala avgifter fastställs av klubben och det distrikt klubben 
ingår i och de används för att tillgodose administrativa behov, lokala 
publikationer och lokal verksamhet. 

17    Hur skulle du beskriva Lions Clubs International idag?

   Vi är en organisation med stor mångfald som förenar människor 
från alla samhällsgrupper i hjälpinsatser. Vi tillhandahåller 
frivilligmöjligheter för många åldersgrupper, för kvinnor och män.   
LCI anser att specialklubbar är ett sätt att bättre tillgodose befintliga 
medlemmars passion och mål samt locka nya medlemmar med olika 
erfarenhet, bakgrund och personliga och professionella mål.


