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Lions 105:e internationella kongress 

7-11 juli 2023 – Boston, Massachusetts, USA 

Process för Lions grupporganisatörer 

 

 

Allmän information 

Grupporganisatörer har ansvar för att distribuera LCI:s material samt att informera medlemmar 
om LCI:s procedurer och sista datum. 

 

• Alla godkända avbokningar kommer att belastas med en handläggningsavgift på USD 
10,00 för varje registrering som avbokas och USD 15,00 för varje hotellrumsbokning som 
avbokas oavsett avbokningsdatum, detta i enlighet med styrelsens policy. 

• Alla återbetalningar kommer att göras till grupporganisatören att fördelas och inte till 
någon enskild medlem. 

• En personlig e-postadress krävs för varje person som registreras. 

• Medlemsnummer krävs för klubbdelegater som kommer att certifieras och rösta i valet. 

Kongressregistrering 
Grupporganisatörer ska använda webbsidan för grupporganisatörer. När LCI har erhållit 
grupporganisatörens formulär kommer instruktioner om webbsidan för gruppregistrering att skickas till 
grupporganisatören, vilket kan ta upp till fem arbetsdagar. 

 

Registreringsavgifter Vuxen 
 

Omega Leo  
(18 år och äldre) 

Alpha Leo/Barn 

(17 år och yngre) 

Tidig: (Före den 13 januari 2023) USD 175,00 USD 100,00 USD 20,00 

Ordinarie: (14 januari – 30 juni 2023) 

) 

USD 250,00 USD 100,00 USD 20,00 

Sen: (1 juli 2023- På plats) USD 325,00 USD 100,00 USD 20,00 

 
• De som har registrerat sig kommer att erhålla en officiell namnbricka, vilken måste bäras för 

att beviljas inträde till utställningshallen, officiella evenemang och för att kunna åka med 
kongressbussarna. 

• Grupporganisatörer ska använda webbsidan för grupper avseende registrering och boende. 
Notera: Namnbrickor kommer inte att tryckas igen på grund av grupporganisatörers underlåtenhet 
att följa denna process. 

• Grupporganisatörer har möjlighet att boka in en tid till hela gruppen att hämta namnbrickor och 
material. 

• Om en tid inte bokas till hela gruppen kan respektive medlem hämta ut sin namnbricka och 
sitt kongressmaterial på egen hand. 

Kongressevenemang som kräver biljett: 
Köp av biljett krävs för att kunna delta. Biljetter säljs i mån av tillgång. 

 

Evenemang Datum och tid Avgifter 

Melvin Jones Fellows lunch 
(Affärsklädsel krävs) 

Söndag 9 juli 2023 
12:30 – 14:30 

USD 75,00 

 
Bankett för PIP/PID/DG/PDG 
(Formell klädsel/Smoking) 

Måndag 10 juli 2023 
20:00 – 22:00 

USD 125,00 
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Sista datum för avbokning av registrering 
• Måndag 1 maj 2023: Sista dag för avbokning av kongressregistrering och evenemangsbiljetter.  

INGA UNDANTAG KOMMER ATT GÖRAS. 
 

• En expeditionsavgift på USD 10,00 kommer att dras av från varje godkänd återbetalning av 
registreringsavgift. 

 
            Boende under kongressen 

Hotellrum för grupper på 10 rum eller fler reserveras enligt principen först till kvarn, i enlighet med 
hotelltilldelningen för delegationen som har godkänts av kongresskommittén. LCI förbehåller sig 
rätten att begränsa antal rum som tilldelas en grupp baserat på tidigare år samt utnyttjande av 
bokade rum. 

 
Avbokning av rum efter det att betalning har gjorts medför en obligatorisk avbokningsavgift på 
USD 15,00 per hotellrumsreservation. 
 

• Minst en vuxenregistrering krävs för varje bokning av hotellrum. 

• Alla bokningar måste göras genom LCI. Kontakta inte hotellet direkt för bokningar. 
• En deposition på USD 200,00 krävs för att boka ett hotellrum via LCI. Varje deposition 

kommer att krediteras medlemmens räkning vid utcheckning. 

• Boende under minst två nätter krävs vid hotellrumsbokning via LCI. 
• Om incheckning ej görs kommer det resultera i att medlemmen förlorar rummet och 

depositionen. Depositionen kan inte krediteras ett annat hotellrum. 

• Rumspriserna innehåller ingen provision. 

• Gratis hotellrum kan inte förlängas. 

• Återbetalning och/eller deposition kan inte överföras till framtida kongresser. 
 

Hotellräkning 

• Varje medlem ansvarar för betalning av sitt rum, tillämplig skatt och kostnader påförda rummet med 
avdrag för depositionen. 

• Om grupporganisatören ska betala delegationens utgifter bör detta ordnas direkt med 
hotellet minst fyra (4) veckor före ankomst. En ansökan om detta kan komma att behövas. 

• Gruppen måste betala sina rum och alla debiterade kostnader innan gruppen checkar ut. 
Brott mot hotellpolicy kommer resultera i att gruppen inte kommer godkännas vid framtida 
kongresser. 

• Utcheckning före utcheckningsdatum kan resultera i särskild avgift till hotellet. 

 
Särskilda villkor  
För att motverka att ett stort antal rum bokas och därefter avbokas kommer följande klausul gälla: 

 

• Från tiden för betalning till och med den 31 mars 2023 = USD 15,00 i avbokningsavgift per rum. 

• Lördag 1 april 2023 – Hotellrum släpps = USD 25,00 i avbokningsavgift per rum.  
• Måndag 1 maj 2023 = Efter detta datum återbetalas inga hotelldepositioner. 
 
Sista datum 

 
Fredag 6 januari 2023: Ej tilldelade rum på delegationshotell blir tillgängliga för andra medlemmar om de 
inte garanterats med en deposition. 

 

Lördag 1 april 2023: Hotellrum släpps = USD 25,00 i avbokningsavgift per rum. 

Måndag 1 maj 2023: Återbetalningar görs INTE för avbokning av registrering som ankommer efter detta 
datum. 
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Datumändring av hotellrumsbokning 

• Datumändringar måste göras genom LCI på webbsidan för gruppregistrering. 

• Datumändringar kan inte göras hos LCI efter fredag 12 maj 2023. 
• Efter 13 maj måste datumändringar göras direkt med hotellet och kan endast beviljas 

i mån av tillgång. 

• Minskat antal rum eller ändrade datum kan göra att hotellet debiterar en avgift. 

• Den internationella styrelsens policy tillåter inte att man överför kongressregistreringar eller hotellrum. 
 
Betalningsmetod 

             Betalningar måste göras i USD: 
 

• Kreditkort (Visa, MasterCard eller Discover) 

• Fakturering: Detta är ett alternativ om gruppen vill betala via check eller banköverföring.  
En faktura kommer att skickas ut efter det att registrering och boende är klart. Betalningen 
måste vara oss tillhanda senast ett specifikt datum, för att registreringsavgiften ska gälla. 
Vänligen notera att när det finns ett utestående belopp att betala är ni INTE bekräftade 
förrän betalningen har ankommit. 

• Checkar måste vara dragna på en bank i USA (en avgift på USD 25,00 kommer att 
debiteras för checkar som inte godkänns). 

• Elektronisk betalning (lägg till USD 25,00 i hanteringsavgift). 

Evenemangslokaler 

• LCI kommer att göra sitt bästa för att tillmötesgå er bokning. Vänligen notera att önskemål avseende 
kongresscentret och/eller huvudkontorets hotell kommer att granskas under 2023 efter det LCI och 
internationella tjänstemän har bokat sina evenemang. 

• Alla kostnader för mat, dryck, teknisk utrustning, dekorationer etc. är delegationens ansvar till fullo. 

• LCI kommer att skicka ut en skriftlig bekräftelse som inkluderar arenans kontaktinformation och 
representantens namn, så att ni kan samarbeta direkt med dem kring ert arrangemang. Skicka e-post 
till Convention2023_Logistics@lionsclubs.org om du har frågor eller om det finns detaljer du vill 
förtydliga.   

• För att boka evenemangslokaler klickar du här allra senast onsdag den 1 mars 2023. Kontakta inte 
hotellet direkt. 

 
Marknadsföring 
Den internationella styrelsens policy kräver att alla av distriktet godkända utflyktskoordinatorer 
som vill ta fram resebroschyrer eller liknande, vilka använder fraser såsom ”Lions,” ”Lions Clubs 
International,” ”Lions internationella kongress” eller liknande termer och/eller Lions Clubs 
Internationals emblem, ansöker om tillstånd att använda dessa på följande sätt: 

 
• Grupporganisatörer måste skicka ett utkast på hur broschyren, eller liknande, kommer 

att se ut till LCI:s juridiska rådgivare. Utkastet måste även innehålla en 
friskrivningsklausul om att The International Association of Lions Clubs och Lions distrikt 
(enkel-, del- och multipel-) inte är ansvarigt för eventuella förluster. 

• En royalty om USD 25,00 måste inbetalas till Lions Clubs International. 

 
Frågor 
Kontakta:  
E-post: convention@lionsclubs.org 
Telefon: 630-468-6914 
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