KAPITEL XXII
LEOKLUBBPROGRAMMET
A. POLICY FÖR LEOKLUBBPROGRAMMET
1. Ett ungdomsprogram antages härmed som en av Lions Clubs Internationals officiella
aktiviteter. Det skall genomföras i enlighet med policy fastställd av Lions Clubs
Internationals styrelse.
2. Syften: Ungdomsprogrammets syfte är:
a. Att ge Lions klubbar en aktivitet genom vilken de kan hjälpa och tillgodose behov
hos ungdomar i deras respektive område:
b. Att ge världens ungdomar en möjlighet att utvecklas och bidra, individuellt och
kollektivt, som ansvarsfulla medlemmar i det lokala, nationella och internationella
samhället". och
c. Att verka för att kommunens ungdomar får lära sig att ta ansvar (LEDARSKAP), att
lära av varandra och andra (ERFARENHET) och att vara osjälviska och bjuda på sig
själva (OMTANKE)samtidigt som de har trevligt tillsammans.
3. Namn och emblem:
a. Ungdomsprogrammets namn skall vara Leo Club International Program och alla
klubbar som ansluter sig till programmet skall kallas Leo Clubs.
b. Emblemet för det internationella leoklubbprogrammet och leoklubbar skall vara två
lionhuvuden vända utåt från varandra och åtskilda av ett vertikalt band med
bokstäverna LEO uppifrån och ner.
c. Namnet och emblemet är Lions Clubs Internationals egendom och allt ansvar med
hänsyn till skyddandet och bevarandet härav skall åvila Lions Clubs International.
d. Leoklubbar skall antaga ett namn, som valts eller godkänts av fadderklubben.
e. Klubben kan, om den så önskar, tillägga titeln "Castores" efter "Leo" i sitt officiella
namn, förutsatt att:
(1) Klubben är belägen i Brasilien.
(2) Klubbar som väljer detta alternativ verkar i enlighet med Normalstadgar för
leoklubb och bestämmelserna som gäller för leoklubbprogrammet.
(3) Klubbarna betraktas som bona fide och officiellt inregistrerade Leo Clubs.
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4. Jurisdiktion: Lions Clubs Internationals styrelse skall ha bemyndigande, kontroll och
överinseende över leoklubbprogrammets samtliga aspekter, inklusive men inte begränsat
till upprättande och genomförande av konstitutionell, administrativ, rättslig och annan
verksamhet erforderlig för programmet.
5. Stadgar:
a. Lions Clubs Internationals styrelse skall utforma, och alla leoklubbar skall antaga och
verka i enlighet med, Normalstadgar för leoklubb.
b. Alla aktiviteter, projekt och program skall genomföras i överensstämmelse med
Normalstadgar för leoklubb med fortlöpande ändringar samt Lions Clubs
Internationals policy. Normalstadgar för leoklubb kan endast ändras genom beslut av
den internationella styrelsen.
c. En leoklubb kan anta egen arbetsordning, vilken måste överensstämma med
Normalstadgar för leoklubb och den internationella styrelsens policy. Sådan
arbetsordning och eventuella ändringar måste godkännas av fadderklubben.
6. Fadderskap:
a. En ungdomsgrupp eller organisation kommer endast att erkännas som en leoklubb av
Lions Clubs International om den har en lionklubb som fadderklubb. Denna
fadderklubb måste följa den internationella styrelsens policy för leoklubbprogrammet.
b. Leoklubbar skall betraktas som ett av lionklubbar sponsrat samarbete.
c. Fadderklubben är ansvarig för organisering, tillsyn och vägledning av leoklubben,
vilken kommer att inregistreras av Lions Clubs International och erkännas så länge
som den arbetar i enlighet med Lions Clubs Internationals policy för
leoklubbprogrammet.
d. I de fall en leoklubb är skolbaserad skall fadderklubben ge vägledning och ha
överinseende över leoklubbens verksamhet i samverkan med skolmyndigheterna och
klubben skall följa de bestämmelser som skolan har fastställt för elevorganisationer
och aktiviteter utanför skolschemat.
e. En leoklubb skall till fadderklubb ha den lionklubb, vars verksamhetsområde helt
eller delvis täcker skolans eller skolornas upptagningsområde. Den internationella
styrelsen kan ge ett skriftligt tillstånd att bilda en leoklubb utanför fadderklubbens
verksamhetsområde.
f. Två eller fler lionklubbar kan tillsammans verka som fadderklubbar för en leoklubb,
med tillstånd från Lions distriktsguvernör och/eller den internationella styrelsen, om
detta anses gagna distriktet. Medlemskap skall vara öppet för alla ungdomar bosatta
inom de aktuella lionklubbarnas verksamhetsområden. En konstgjord delning av en
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elevgrupp kommer att undvikas. Fadderklubbarna skall ha samma rätt till
representation i den rådgivande leokommittén. En lionklubb måste emellertid utses
som officiell förbindelselänk med Lions Clubs International.
g. En leoklubb kan rekrytera medlemmar från elevkåren i en skola eller från kommunen,
inklusive yrkesarbetande ungdomar. En leoklubb kan organiseras inom en skola, en
annan organisation i kommunen, en kyrka eller andra enheter.
h. Den lionklubb som är fadder uppmuntras till att utnämna leorådgivaren till medlem i
klubbstyrelsen.
7. Tillvägagångssätt
a. En lionklubb kan anhålla om att Lions Clubs International officiellt erkänner en
ungdomsgrupp som en leoklubb genom att sända in erforderliga handlingar, gällande
ursprungliga medlemmar och klubbens tjänstemän samt bekräftelse på att
medlemmarna antagit normalstadgar för leoklubb.
b. Ett organisationscertifikat undertecknat av den internationella presidenten kommer att
sändas till i fadderklubben för att överlämnas till leoklubben under lämpliga former.
c. Fadderklubben skall därefter årligen faktureras av Lions Clubs International.
Sekreteraren i leoklubben skall före den 1 juli varje år under leorådgivarens
överinseende till det internationella huvudkontoret sända en aktuell
medlemsförteckning, vilken skall uppta leoklubbens tjänstemän och medlemmar. Den
årliga medlemsrapporten kommer att skickas till fadderklubben och leoklubben via
MyLCI. Presidenten i fadderkubben är ansvarig för att se till att rapporten returneras
inom föreskriven tid.
d. En leoklubb kan genom fadderklubben anskaffa olika artiklar med leoemblemet, från
LCI:s Club Supplies. Dessa artiklar kan skickas till fadderklubben och debiteras på
fadderklubbens konto eller betalas via de betalningsmetoder som erbjuds av LCI:s
Club Supplies. Leoklubbens medlemmar kan i vederbörlig ordning ersätta
fadderklubben med medel från den administrativa kassan.
e. Leoordförande på distrikts- och multipeldistriktsnivå skall sammanställa en årlig
rapport över verksamheten i leodistriktet respektive multipeldistriktet, vilken skall
vara det internationella huvudkontoret tillhanda före den 1 juli. Denna rapport skall
lista leoklubbarna i distriktet respektive multipeldistriktet samt de nyvalda
distriktstjänstemännen. Rapporten skall skickas till distriktsguvernörerna och
vederbörlig guvernörsrådsordförande. Det är guvernörens respektive
guvernörsrådsordförandens skyldighet att se till att formuläret returneras inom
föreskriven tid.
f. Leorådgivarens namn och kontaktinformation skall varje år inrapporteras till det
internationella huvudkontoret.
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g. Den internationella vänklubbsverksamheten skall antagas som en av
leoklubbprogrammets aktiviteter.
h. Multipeldistrikt som har leoklubbar bör tillsätta en leoordförande.
i. Organisationscertifikat för leklubbar skall undertecknas av den internationella
presidenten, organisationens sekreterare samt fadderklubbens president.
j. Varje leoklubb skall meddela Leo Club Program Department vid det internationella
huvudkontoret om den är en Alfa-klubb eller en Omega-klubb när den organiseras,
när en ändring blir aktuell eller när den uppmanas att bekräfta sin klubbstatus.
8. Finanser
a. Lions Clubs International inser vikten av att tillhandahålla lämpliga resurser och stöd
till leoklubbar och fadderklubbar i organisationens konstitutionella områden. För att
kunna upprätthålla nödvändigt stöd och resurser till den pågående tillväxten och
utvecklingen av leoprogrammet tar organisationen ut en avgift från alla lionklubbar
som står som fadder för en aktiv leoklubb. Det årliga avgiftsbeloppet granskas
periodvis av kommittén för serviceaktiviteter för att säkerställa att beloppet är
tillräckligt för att kunna hålla jämn takt med den pågående tillväxten och
utvecklingen av programmet. Vid behov kan denna granskning innebära en ökning av
den årliga leoavgiften.
b. En lionklubb som står fadder för en leoklubb kommer varje år att debiteras en
årsavgift på USD 100,00. Denna avgift kan betalas i dollar eller respektive lands
valuta.
c. Fadderklubben kan betala denna årsavgift med medel från aktivitetskassan som inte
öronmärkts för något speciellt ändamål.
d. Återbetalning av leoavgift skall endast göras om undertecknat Formulär för
nedläggning av leoklubb, inskickat av fadderklubben och mottaget av Leo Club
Programs Department, är avdelningen tillhanda senast den 31 oktober. Återbetalning
skall endast ges för innevarande verksamhetsår.
e. Lions Clubs International kommer inte att täcka några utgifter för tjänstemän i en
leoklubb, leoklubbmöten eller möten för grupper av leoklubbar. Den internationella
styrelsen kommer emellertid att täcka kostnaderna för annonsering, visuella
hjälpmedel, en lunch, etc. när den beslutar att ett internationellt Leo Forum skall
hållas.
f. Kostnaderna för leosammankomster på klubb- och distriktsnivå bör hållas så låga
som möjligt, förenligt med effektiva möten och intressanta program.
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g. Det anstår medlemmarna i en leoklubb att själva insamla medel för klubbens
verksamhet.
h. Fadderklubben skall inte ge sin leoklubb ekonomisk hjälp annat än vid enstaka
tillfällen.
i. Leoklubbar får inte begära ekonomisk hjälp från lionklubbar eller andra leoklubbar.
j. Leoklubbar får endast utverka medel från enskilda, företag och andra organisationer
om något av värde överlämnas i utbyte.
k. Avgifter uttaxerade från medlemmarna i en leoklubb bör hållas så låga som möjligt
och skall endast användas för att täcka klubbens administrativa utgifter. Medel för
aktiviteter och projekt genomförda av en leoklubb skall inte täckas från den
administrativa kassan utan bör anskaffas genom insamlingsaktiviteter.
l. En lionklubb respektive ett Lions distriktsmöte som inbjuder leoklubbar att delta skall
teckna försäkring som skyddar klubben respektive distriktsmötet mot eventuella
juridiska och etiska skadeståndskrav.
m. En organisationsavgift på 100 USD skall debiteras vid organisering av nya leoklubbar
och påföras fadderklubbens konto. Avgiften kan antingen täckas med medel från
fadderklubbens administrativa eller aktivitetskassa.
n. Den allmänna ersättningspolicyn gäller vid resor och utgifter.
9. Sanktioner
a. En medlem i en leoklubb skall mista alla medlemsrättigheter, inklusive rätten att bära
leoemblemet, när:
•

Medlemskapet upphör, eller

•

Klubben upplöses, eller

•

Medlemmen överskrider den föreskrivna åldersgränsen med ett år

•

Medlemmen inte fullgör sina ekonomiska skyldigheter

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID NEDLÄGGNING AV LEOKLUBB
För att officiellt lägga ner en leoklubb skall fadderklubben följa detta
tillvägagångssätt:
(1) När en lionklubb överväger att lägga ner sin leoklubb skall ärendet läggas fram
för lionklubbens medlemmar vid ett ordinarie klubbmöte. Om en enkel majoritet
Gäller från och med den 13 november 2017
Kapitel XXII

5

av medlemmarna, vilka skall ha fullgjort sina skyldigheter, röstar för att avsluta
fadderskapet för leoklubben skall lionklubben skicka in Formulär för nedläggning
av leoklubb till Leo Club Program Department vid det internationella
huvudkontoret. När det internationella huvudkontoret har erhållit formuläret
kommer leoklubben att läggas ner.
(2) Minst trettio dagar innan fadderklubben röstar om att lägga ner sin leoklubb skall
distriktsguvernören skriftligen informeras av en av klubbtjänstemännen i
fadderklubben om att den har för avsikt att lägga ner sin leoklubb.
b. En leoklubb skall läggas ner när:
Klubben inte längre har några medlemmar
Fadderklubben återkallar sitt fadderskap för leoklubben
Lions Clubs International, med eller utan fadderklubbens medgivande, godkännande
eller medverkan, avregistrerar klubben därför att den inte har verkat i enlighet med
gällande stadgar eller av annan anledning.
(1) RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV LEOKLUBBENS FORTSÄTTNING
När fadderklubben önskar lägga ner sin leoklubb utan samtycke av leoklubbens
medlemmar skall fadderklubben ge leoklubben nittio (90) dagars underrättelse
tillsammans med en skriftlig rapport med skälen till nedläggning. En kopia av
denna rapport skall skickas till följande tjänstemän:
i.

Leorådgivaren

ii.

distriktets leoordförande

iii.

multipeldistriktets leoordförande (om sådan finns)

iv.

Leodistriktspresidenten eller distriktets vice leoordförande (om sådan
finns)

v.

Leomultipeldistriktspresidenten (om sådan finns)

vi.

Distriktsguvernör

Fadderklubbens styrelse skall ge ovanstående tjänstemän möjlighet att bekanta sig
med situationen och därefter diskutera med dem. Distriktsrådet skall, i samband
med att frågan diskuteras, ge möjlighet till leodistriktspresidenten, distriktets vice
leoordförande och leomultipeldistriktspresidenten, om sådan finns, att framföra
sina åsikter, antingen muntligen eller skriftligen.
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Om frågan inte kan lösas inom 90 dagar, trots stöd och hjälp från
distriktstjänstemännen, skall frågan tas upp till röstning i fadderklubben vid ett
ordinarie klubbmöte. Om två tredjedelar av medlemmarna, vilka skall ha fullgjort
sina skyldigheter, röstar för att avsluta fadderskapet för leoklubben skall
lionklubben skicka in Formulär för nedläggning av leoklubb till det internationella
huvudkontoret med kopior till ovannämnda tjänstemän. När det internationella
huvudkontoret har erhållit formuläret kommer leoklubben att läggas ner.
c. Enligt policy skall den internationella styrelsen inte tillåta att någon individ eller
organisation, med undantag från Lions Clubs International, gör utskick till
leoklubbar.
d. En leoklubb vars fadderklubb har upplösts skall ha 180 dagar på sig att finna en ny
fadderklubb för att därmed undvika en upplösning.
10. Utmärkelser.
a. Närvaroutmärkelser för leomedlemmar skall tagas fram och kan överlämnas av
fadderklubben. Dylika utmärkelser skall upptagas i rekvisitakatalogen och kan
inköpas av fadderklubben.
b. Märket för närvaro som säljs av divisionen för klubbrekvisita och används
tillsammans med lionsmärket skall även säljas till lionklubbarna för att överlämnas
till leomedlemmar och användas tillsammans med leomärket.
c. Ett Leo extensioncertifikat, undertecknat av Lions Clubs Internationals president,
kommer att överlämnas till fadderklubbens president samt leorådgivaren, när en ny
leoklubb inrapporteras
d. Leo Award of Honor kan inköpas och överlämnas av en leoklubb till en medlem i
klubben som gjort speciellt framstående insatser.
e. Leoklubbens excellensutmärkelse
Följande riktlinjer gäller för Leoklubbens excellensutmärkelse: (Distriktsguvernören
som avses nedan är guvernören som är verksam det verksamhetsår utmärkelsen
gäller.)
(1) Kvalifikationer: Alla distrikt kan varje år nominera en leoklubb i sitt distrikt för
denna utmärkelse. Nomineringen skall göras av distriktsguvernören och
godkännas av distriktets leoordförande.
(2) Ansökningsformulär: Ett ansökningsformulär för utmärkelsen kommer att göras
tillgängligt för varje distriktsguvernör. Formuläret skall fyllas i av
distriktsguvernören och godkännas av distriktets leoordförande. Formuläret skall
skickas in tillsammans med en utförlig rapport om den nominerade leoklubben.
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(3) Kriterier: En leoklubb skall ha gjort speciellt framstående insatser på följande
områden för att vara kvalificerade för utmärkelsen:
i.

Service till andra: Klubben skall visa kreativitet och uthållighet vad gäller
hjälpinsatser i sin kommun.

ii.

Insamlingsaktiviteter: Klubben skall visa kreativitet vid val av
insamlingsaktivitet. Utveckling av idéer som utnyttjats av andra klubbar
godkänns också.

iii.

Ledarskap: Klubbens tjänstemän skall visa att aktiviteterna organiserats och
genomförts effektivt och att de aktiverat medlemmarna.

iv.

PR: Denna kategori utmanar leoklubbar att förbättra sin offentliga image
genom att offentliggöra sina aktiviteter genom nyhetsmedia och andra kanaler.

v.

Klubbadministration: Klubben ska hålla god kontakt med det internationella
huvudkontoret och skicka in rapporter avseende tjänstemän och medlemskap.

(4) Sista dag: Ansökningsformuläret och rapporten skall vara det internationella
huvudkontoret tillhanda senast den 15 augusti efter det aktuella verksamhetsårets
slut.
(5) Rapporternas användningsområde: Ovan efterlyst information kommer att
beaktas för publicering. Fotografier som bifogas kommer att behållas av det
internationella huvudkontoret som en del av ansökningshandlingarna.
(6) Själva utmärkelsen: Ett broderat tygmärke och ett tilläggsmärke som uppger
aktuellt verksamhetsår, kommer att sändas till presidenten i fadderklubben, som
skall se till att den överlämnas av högsta tillgängliga liontjänsteman.
f. Den 100 %-iga leoklubbpresidentens utmärkelse
(1) Den 100 %-iga leoklubbpresidentens utmärkelse skall överlämnas till alla
leoklubpresidenter som kvalificerar. Kraven för utmärkelsen skall vara:
i.

Klubben skall ha arbetat i överensstämmelse med Normalstadgar för
leoklubb och den internationella styrelsens policy och avhållit sig från all
verksamhet som uppmuntrar icke auktoriserat bruk av organisationens
namn, goodwill, emblem och andra insignier som hänför sig till
organisationen.

ii.

Leoklubben skall visa en nettoökning av antalet aktiva medlemmar för
verksamhetsåret. (förlust genom transfer, dödsfall eller beviljande av
allmänt medlemskap räknas inte).
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eller
Klubbens president skall personligen ha stått fadder för minst en ny
medlem under verksamhetsåret.
iii.

Leoklubben måste ha genomfört minst en större serviceaktivitet.
Aktiviteten kan genomföras i samarbete med fadderklubben.

iv.

Klubben skall ha genomfört minst en större insamlingsaktivitet, i vilken en
ansenlig del av medlemmarna deltagit. Aktiviteten kan genomföras i
samarbete med fadderklubben.

v.

Nya klubbtjänstemän måste inrapporteras till det internationella kontoret
innan den 1 juli.

vi.

Presidenten skall intyga att alla nya medlemmar informerats om
leoverksamheten och intagits under lämpliga former, samt anvisats en
plats i en aktiv kommitté.

vii.

Presidenten måste rekommenderas av leorådgivaren och fadderklubbens
president skall intyga att leopresidenten har uppfyllt samtliga fordringar
för utmärkelsen.

(2) Presidenter i nybildade leoklubbar som har certifieras under verksamhetsårets sex
första månader är också kvalificerade att ansöka.
g. Utmärkelse för leoklubbens jubileum
Denna utmärkelse ska överlämnas till leoklubbar som firar fem- eller tioårsjubileum
och var femte år därefter från det datum som klubben inregistrades officiellt vid det
internationella huvudkontoret. För att vara kvalificerad skall en leoklubb ha verkat
kontinuerligt sedan den inregistrerades officiellt vid det internationella
huvudkontoret. För leoklubbar som avregistrerats och senare omorganiseras kommer
utmärkelsen att utfärdas baserat på datumet för omorganiseringen.
h. Utmärkelse till leorådgivare för framstående insatser
Denna utmärkelse utfärdas till en leorådgivare som gjort särskilt framstående
insatser, förutsatt att följande kriterier uppfyllts:
(1) Leoklubben skall ha arbetat i överensstämmelse med Normalstadgar för leoklubb
och den internationella styrelsens policy och skall ha avhållit sig från all
verksamhet som uppmuntrar icke auktoriserat bruk av organisationens namn,
goodwill, emblem och andra insignier som hänför sig till organisationen.
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(2) Dessutom skall leorådgivaren ha:
i.

Lagt upp och genomfört ett ledarutbildningsprogram för leoklubbens
medlemmar samt hjälpt klubbtjänstemännen att genomföra sina
ledaruppgifter.

ii.

Motiverat klubbens medlemmar att genomföra serviceaktiviteter och
verkat för god kamratanda inom klubben.

iii.

Regelbundet deltagit i leoklubbens möten, arbetat för att skapa ett gott
förhållande mellan leoklubben och fadderklubben samt med jämna
mellanrum avgivit rapport om leoklubbens verksamhet till fadderklubben.

iv.

Bistått leoklubben vid genomförandet av större service- och
insamlingsprojekt.

v.

Visat att han/hon är intresserad av ungdomarnas behov och givit
konstruktiv vägledning och uppmuntran.

vi.

Intresserat leoklubben för att delta i distriktsaktiviteter eller att genomföra
aktiviteter i samarbete med andra leoklubbar.

(3) Certifikat kommer att utdelas av distriktsguvernören eller av
guvernörsrådsordföranden grundat på fastställda kriterier.
i. Utmärkelse för leoordförande
(1) Kvalifikationer: En Lion måste för att kvalificera sig för utmärkelsen ha verkat
som leoordförande på distrikts- eller multipeldistriktsnivå under det aktuella
verksamhetsåret.
(2) Kriterier för utmärkelsen: Kandidaten måste uppfylla kriterierna i samtliga
kategorier nedan för att kvalificera sig för utmärkelsen:
i.

Extension: Distriktet måste vid årets slut uppvisa en nettoökning av minst
en (1) leoklubb. Om kandidaten varit verksam på multipeldistriktsnivå
gäller att nettoökningen är minst två (2) leoklubbar. För att en ny klubb
skall kunna medräknas gäller att densamma officiellt inregistrerats vid det
internationella huvudkontoret före den 30 juni.

ii.

Ledarskapsutveckling: Distriktets leoordförande måste arrangerat ett
seminarium om ledarutveckling för distriktets leorådgivare och
leotjänstemän. Multipeldistriktets leoordförande måste ha arrangerat ett
seminarium om ledarutveckling för leoordförande i deldistrikten.
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iii.

Distriktsaktiviteter: Kandidaten skall antingen ha fungerat som
kontaktperson för ett leodistrikt respektive multipeldistrikt eller ha
arrangerat möten, aktiviteter eller tävlingar för leoklubbar inom ett distrikt
respektive multipeldistrikt, i de fall leodistrikt inte är aktuella.

iv.

Administration: Kandidaten skall ha inrapporterat leodistriktet eller leo
multipeldistriktet till det internationella huvudkontoret vid fastställd
tidpunkt.

v.

Främjande: Kandidaten skall ha uppfyllt en av följande fordringar:
•
•
•

Han/hon skall ha besökt minst fem (5) lionklubbar för att berätta om
leoprogrammet.
Han/hon skall ha arrangerat ett leoseminarium eller forum i samband
med distriktsmötet respektive riksmötet.
Han/hon skall ha anordnat en "leo-vecka" i distriktet respektive
multipeldistriktet för att informera om leoprogrammet.

Certifikat kommer att utdelas av distriktsguvernören eller av
guvernörsrådsordföranden grundat på fastställda kriterier.
j. Den 100 %-iga leodistriktspresidentens certifikat
Kriterier för utmärkelsen: Leodistriktspresidenten måste uppfylla följande
fordringar för att vara berättigad till utmärkelsen:
(1) Leodistriktets president och styrelse skall ha arbetat i överensstämmelse med
Normalstadgar för Leodistrikt och den internationella styrelsens policy och skall
ha avhållit sig från all verksamhet som uppmuntrar icke auktoriserat bruk av
organisationens namn, goodwill, emblem och andra insignier.
(2) Leodistriktets president skall i samverkan med liondistriktets leoordförande ha
arrangerat en ledarutbildning för distriktets leotjänstemän.
(3) Namnen på de nyvalda presidenterna i alla leoklubbar i distriktet måste
inrapporteras till det internationella huvudkontoret innan angivet sista datum.
(4) Leodistriktets president skall ha tagit initiativet till minst en större serviceaktivitet
eller insamlingsaktivitet som majoriteten av distriktets leoklubbar deltagit i.
(5) Leodistriktet skall i enlighet med Normalstadgar för leodistrikt hålla en årlig
konferens, vilken skall inrapporteras till det internationella huvudkontoret.
Rapport från övriga leomöten som hålls på distriktsnivå skall likaså sändas in.
(6) Leodistriktets president skall se till att en av följande punkter uppfyllts:
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•
•

Leodistriktet skall uppvisa en nettoökning i medlemsantalet
Leodistriktet skall uppvisa en nettoökning av minst en leoklubb.

Grundat på kriterier, kommer ett certifikat att överlämnas av distriktets
leoordförande med distriktsguvernörens godkännande.
k. Den 100 %-iga leomultipeldistriktspresidentens certifikat
Kriterier för utmärkelsen: Leomultipeldistriktspresidenten måste uppfylla följande
fordringar för att vara berättigad till utmärkelsen:
(1) Leomultipeldistriktets president och styrelse skall ha arbetat i överensstämmelse
med Normalstadgar för leomultipeldistrikt och den internationella styrelsens
policy och skall ha avhållit sig från all verksamhet som uppmuntrar icke
auktoriserat bruk av organisationens namn, goodwill, emblem och andra insignier.
(2) Leomultipeldistriktets president skall i samverkan med multipeldistriktets
leoordförande ha arrangerat ett ledarutbildningsseminarium eller program för
multipeldistriktets leoklubbtjänstemän.
(3) Namnen på de nyvalda presidenterna i alla leoklubbar i multipeldistriktet måste
inrapporteras till det internationella huvudkontoret innan angivet sista datum.
(4) Leomultipeldistriktets president skall ha tagit initiativet till minst en större
service- eller insamlingsaktivitet, som majoriteten av multipeldistriktets
leoklubbar deltagit i.
(5) Leomultipeldistriktet skall i enlighet med Normalstadgar för leomultipeldistrikt ha
avhållit en årlig konferens, vilken skall ha inrapporterats till det internationella
huvudkontoret. Rapport från övriga leomöten som hålls på multipeldistriktsnivå
skall likaså sändas in.
(6) Leomultipeldistriktets president skall se till att en av följande punkter uppfyllts:
•
•

Leomultipeldistriktet skall uppvisa en nettoökning i medlemsantalet
Leomultipeldistriktet skall uppvisa en nettoökning av minst en Leoklubb.

Grundat på kriterierna, kommer ett certifikat att överlämnas av multipeldistriktets
leoordförande med guvernörsrådsordförandens godkännande.
l. Utmärkelsen Årets Leo
(1) Kvalifikationer
Utmärkelsen kan tilldelas en leomedlem som:
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i.

Har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter.

ii.

Uppfyller ålderskraven som är fastställda i Normalstadgar och
arbetsordning för leoklubb.

(c) Inte har mottagit denna utmärkelse tidigare.
(2) Kriterier
Förutsättningar för att komma i beaktande är att leomedlemmen ska:
i.

Uppvisat utomordentliga ledaregenskaper.

ii.

Planerat och genomfört ett flertal framgångsrika serviceprojekt.

iii.

Ha medverkat till leoprogrammets utveckling och tillväxt.

iv.

Ha gjort framstående insatser i skolan eller på hemorten utanför
leoverksamheten.

v.

Uppvisat hög etisk standard och personlig integritet.

(3) Nomineringar
i.

Multipeldistriktets guvernörsråd kan varje år nominera en kandidat från en
officiellt inregistrerad leoklubb, som fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter och som är sponsrad av en lionklubb inom multipeldistriktet.
Nomineringen måste göras på det officiella ansökningsformuläret.
Ansökan måste vara undertecknad av guvernörsrådsordförandenför det
verksamhetsår som nomineringen gäller.

ii.

Ett enkeldistrikt, som inte tillhör ett multipeldistrikt, kan varje år nominera
en kandidat från en officiellt inregistrerad leoklubb, som fullgjort sina
ekonomiska skyldigheter och som är sponsrad av en lionklubb inom
distriktet. Nomineringen måste göras på det officiella
ansökningsformuläret. Ansökan måste vara undertecknad av
distriktsguvernören för det verksamhetsår som nomineringen gäller.

(4) Sista datum
Ansökningar måste anlända till det internationella huvudkontoret före den 1 april
det verksamhetsår som nomineringen gäller.
(5) Utmärkelse
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Utmärkelsen är en medalj i ett band i de officiella leofärgerna, som kan hängas
runt halsen. På medaljen står orden "Leo of the Year" och medaljen ska bära
leoemblemet. På dess baksida kommer mottagarens namn och verksamhetsåret
som utmärkelsen utfärdas att graveras. Ett certifikat undertecknat av den
internationella presidentenkommer att bifogas.
(6) Erkänsla
Mottagaren kommer att utses av den internationella styrelsen vid
verksamhetsårets sista styrelsesammanträde. Utmärkelsen kommer att sändas till
guvernörsrådsordförandenrespektive distriktsguvernören för överlämnande.
Mottagarnas namn kommer att publiceras i lämpliga officiella publikationer.
m. Utmärkelse för medlemstillväxt i leoklubbar i oktober
Efter att kvalificering har bekräftats skall lämplig utmärkelse tilldelas de
leomedlemmar som tillfört tre eller flera nya medlemmar till sin leoklubb under
oktober månad, vilken är leoklubbarnas månad för medlemstillväxt.
n. Utmärkelse för leoklubbsextension
(1) Distriktsnivå: Distriktsguvernörer, leoordförande i distriktet och
leodistriktspresidenter som uppnår en nettoökning med minst tre nya leoklubbar i
sitt distrikt per den 30 juni kommer att erhålla extensionscertifikat för leoklubbar.
(2) Multipeldistriktsnivå: Guvernörsrådsordförande, leoordförande i multipeldistriktet
och leomultipeldistriktspresidenter som uppnår en nettoökning med minst fem
nya leoklubbar i sitt multipeldistrikt per den 30 juni kommer att erhålla
extensionscertifikat för leoklubbar.
o. Topp-tio extensionsutmärkelse för leoklubbar
(1) Distriktsnivå: Distrikens leoklubbordförande och leodistriktspresidenter i de tio
distrikt som har den största nettoökningen av nya leoklubbar under Lions
verksamhetsår kommer att erhålla en topp-tio rockslagsnål i guld.
(2) Multipeldistriktsnivå: Multipeldistriktens leoklubbsordförande och multidistrikts
leopresidenter som stött utökningsarbetet för leoklubbar i dessa topp-tio distrikt
får också en rockslagsnål.
p. Utmärkelsen Leo-Lion
Efter det att man har verifierat att klubbarna kvalificerar kommer ett tygmärke med
logotyperna för leoklubben och lionklubben delas ut till både leoklubben och dess
fadderklubb för framgångsrikt genomförande av gemensamma projekt och andra
aktiviteter som stödjer leo/lion-samarbete.
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q.

Utmärkelse för fadderjubiléum
Denna utmärkelse skall överlämnas till lionklubbar som har uppnått femårsjubileum
avseende fadderskap för en leoklubb och därpå följande jubileer vart femte år. För att
kvalificera sig måste lionklubben ha varit fadder för leoklubben under en
sammanhängande period sedan leoklubben certifierades eller från det datum
lionklubben inledde sitt fadderskap för leoklubben, vilkendera som är längre.

11. Internationellt leoforum
Ett internationellt Leo Forum kan tid efter annan arrangeras i samband med den
internationella kongressen.
12. Leo Area Forum
Leo Area Forum kan arrangeras i syfte att främja Lions Clubs Internationals och
leoklubbprogrammets syfte och mål genom att tillhandahålla utbildning och motivation
för leomedlmmar, utbyta information om serviceaktiviteter och uppmuntra kamratskap
och samarbete bland leo- och lionmedlemmar. Riktlinjer och stöd för evenemanget skall
fastställas i vägledningen för Leo Area Forum.
13. Distriktets förhållande till leoklubbar
a. I syfte att göra leoklubbprogrammet bättre känt och att organisera nya leoklubbar
uppmanas distriktsguvernören att tillsätta en rådgivande leokommitté i sitt distrikt,
bestående av lionledare, regionordförande, zonordförande, vice distriktsguvernörer
och tjänstemän i lionklubbar som stått fadder för leoklubbar. Distriktsguvernören och
distriktstjänstemännens uppgift skall vara att bistå lionmedlemmarna och
leoklubbarna. Deras bemyndigande skall emellertid begränsas till distriktsärenden.
Samma policy skall gälla guvernörsrådet på multipeldistriktsnivå.
b. När två eller fler leoklubbar är belägna relativt nära varandra bör de uppmuntras att
arrangera interklubbmöten och att inbjuda representanter för distriktets rådgivande
leokommitté. När så är möjligt bör kan även möten på distriktsnivå arrangeras.
c. Alla möten bör arrangeras till lägsta möjliga kostnad för deltagarna. Lions Clubs
International kommer inte att täcka några utgifter för en (Leo) distriktsorganisation
eller dess tjänstemän.
d. Alla leomöten och konferenser som hålls utanför multipeldistriktet skall antingen
hållas i samband med ett officiellt lionevenemang eller under överinseende av det
aktuella liondistriktet respektive multipeldistriktet.
e. Biträdande distriktsordförande för Leo
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En biträdande distriktsordförande för Leo kan tillsättas av distriktsguvernören i
liondistrikt där inget leodistrikt bildats. Befattningen är emellertid inte obligatorisk.
Den biträdande ordföranden skall vara en medlem i en av distriktets leoklubbar,
vilken har fullgjort sina ekonomiska skyldigheter hans/hennes främsta uppgift är att
hjälpa distriktets leoordförande att sprida information om leoprogrammet och på
begäran hjälpa till att organisera nya leoklubbar. Den biträdande distriktsorförandens
namn adress och kontaktinformation skall årligen inrapporteras till det internationella
huvudkontoret. Alla biträdande distriktsordförande för leo som inrapporteras kommer
att erhålla en speciell rockslagsnål från det internationella kontoret.
f. Leoordförandens ämbetsperiod
Ämbetsperiod för leoordförande i distrikt och i multipeldistrikt skall vara tre år, under
förutsättning att han/hon uppfyller sina åligganden, och skall godkännas av
efterföljande distriktsguvernörer respektive guvernörsråd och
guvernörsrådsordförande..
14. Regler för gottgörelse av frånvaro
a. Frånvaro från ett ordinarie klubbmöte kan gottgöras 13 dagar före till och med 13
dagar efter det missade mötet, i enlighet med följande:
(1) Deltagande i en annan leoklubbs ordinarie eller extra möte.
(2) Deltagande i ett styrelsemöte i den egna klubben.
(3) Deltagande i ett vederbörligen utlyst kommittémöte.
(4) Deltagande i ett möte arrangerat av den egna klubben, inklusive insamlings- och
serviceaktiviteter.
(5) Deltagande i ett leodistriktsmöte.
(6) Deltagande i en internationell kongress, en leodistriktsellermultipeldistriktskonferens eller annat officiellt leomöte.
b. En medlem som tvingas missa ett möte eller möten på grund av sjukdom ska
automatiskt erhålla gottgörelse för frånvaron genom att uppvisa bevis på sagda
sjukdom.
c. En medlem som tvingas missa möten på grund av värnplikt eller andra lagstadgade
krav skall erhålla gottgörelse för de möten som missas. I båda fallen skall klubbens
styrelse besluta om gottgörelse skall ges för de möten som missats.
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d. En medlem som av någon anledning måste vistas på en annan ort en längre tidsperiod
och därför inte har möjlighet att delta i klubbsammanträden, kan enligt beslut av
klubbstyrelsen erhålla gottgörelse för frånvaron.
e. Det är klubbsekreterarens skyldighet att verifiera att medlemmen har uppfyllt
närvarobestämmelserna.
15. Certifikat för fullgjord leoservice och överföring av tidigare medlemsår:
I oktober 1996 godkände den internationella styrelsen ett speciellt certifikat som kan
utdelas till leomedlemmar som har fullgjort sina skyldigheter och som av något skäl
avslutar sitt medlemskap i leoklubben. Syftet med certifikatet är att ge erkänsla till
medlemmarnas insatser i leoklubben och på hemorten.
Från och med den 1 september 1997 kan före detta leomedlemmar som går med i en
lionklubb tillgodoräkna sig åren av aktivt leomedlemskap. För att tillgodoräkna åren som
leomedlem måste formuläret för certifiering av Leo till Lion skickas till Lions Clubs
International. Nuvarande och tidigare leomedlemmar måste ha varit leomedlemmar i
minst ett år och en dag för att få tillgodoräkna sig sina år som leomedlemmar till sitt
medlemskap i Lions.
16. Leomånader
a. April - leoklubbarnas informationsmånad
b. Oktober – leoklubbarnas rekryteringsmånd
17. Leoklubbprogrammets rådgivande kommitté
Syftet med leoklubbprogrammets rådgivande kommitté är att ge leo- och lionmedlemmar
möjlighet att representera sitt respektive område i ärenden som handlar om
leoklubbprogrammet. Kommittén har en rådgivande funktion till Lions Clubs
International under det att organisationen utvärderar frågor inom programmet. Frågor
som påverkar programmet skall presenteras för Lions Clubs Internationals styrelse för
övervägande och godkännande. Kommittén kommer att vara fortgående till dess att den
internationella styrelsen beslutar annorledes.
a. Sammansättning
Kommittén skall bestå av två lionmedlemmar och två leomedlemmar från varje
konstitutionellt område och Afrika: Varje år kommer en lionmedlem och en
leomedlem från varje konstitutionellt område och Afrika att utses. Medlemmarna i
kommittén kommer att inneha sin post i två år.
b. Kvalifikationer
(1) Leomedlemmar
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i.

Kandidater skall vara nuvarande leomedlemmar som har fullgjort sina
skyldigheter i en aktiv leoklubb.

ii.

Kandidater skall uppfylla leoklubbsprogrammets ålderskrav i enlighet med
den internationella styrelsens policymanual.

iii.

Kandidater skall vara inrapporterade som en nuvarande eller tidigare
leoklubb-, distrikts-, eller multipeldistriktstjänsteman (president, vice
president, sekreterare eller kassör) Lionmedlem skall även vara en av
följande:
a) Sittande eller tidigare leotjänsteman i distrikt eller multipeldistrikt som
har fullgjort sina skyldigheter. Kandidater kan komma från ett
enkeldistrikt, ett multipeldistrikt eller ett distrikt i ett multipeldistrikt.
b) En sittande eller tidigare leoklubbstjänsteman (president,
vicepresident, sekreterare eller kassör).
c) Kandidater måste ha inrapporterats som tjänsteman till Leo Club
Program Department vid det internationella huvudkontoret.

(2) Lionmedlemmar
i.

Kandidater skall vara nuvarande lionmedlem som har fullgjort sina
skyldigheter i en aktiv lionklubb.

ii.

Lionmedlem skall vara inrapporterad som även vara en av följande:
a) Sittande leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt. Kandidater kan
komma från ett enkeldistrikt, ett multipeldistrikt eller ett distrikt i ett
multipeldistrikt.
b) Tidigare leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt. Kandidater
måste ha varit leoordförande i distrikt eller multipeldistrikt inom de två
senaste verksamhetsåren före det verksamhetsår han/hon nomineras.
c) Tidigare leodistrikts- eller multipeldistriktstjänsteman (president, vice
president, sekreterare eller kassör) Kandidater måste ha inrapporterats
som leoordförande till Leo Club Program Department vid det
internationella huvudkontoret.

c. Nomineringar
(1) Leomedlemmar
i. Multipeldistriktets leoordförande skall godkänna en nuvarande eller
tidigare leomultipeldistriktstjänstemän varje verksamhetsår.
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ii. Distriktets leoordförande skall godkänna en nuvarande eller tidigare
leodistriktstjänstemän ELLER en nuvarande eller tidigare
leoklubbtjänsteman varje verksamhetsår.
iii. Sittande och tidigare leotjänstemän i multipeldistrikt skall nomineras av
sittande leoordförande i multipeldistriktet (om tillämpligt) och godkännas
av sittande guvernörsrådsordförande. Om någon leoordförande i
multipeldistriktet inte har utsetts kan kandidaten nomineras och godkännas
av sittande guvernörsrådsordförande. Multipeldistrikt kan endast nominera
en leomedlem per verksamhetsår.
iv. Sittande och tidigare leotjänstemän i distrikt (enkeldistrikt eller distrikt)
skall nomineras av sittande leoordförande i distriktet (om tillämpligt) och
godkännas av sittande distriktsguvernör. Om distriktet inte har utsett en
leoordförande kan kandidaten nomineras och godkännas av sittande
distriktsguvernör. Enkeldistrikt och distrikt kan endast nominera en
leomedlem per verksamhetsår.
v. Sittande och tidigare leotjänstemän skall nomineras av sin respektive
leorådgivare och av fadderklubbens president och därefter godkännas av
sittande distriktsguvernör. Endast en leotjänsteman per enkeldistrikt eller
distrikt kan nomineras per verksamhetsår.
(2) Lionmedlemmar
i. Guvernörsrådsordförande skall godkänna en nuvarande eller tidigare
leoordförande i multipeldistrikt ELLER en tidigare
leomultipeldistriktstjänsteman varje verksamhetsår.
ii. Distriktsguvernörer skall godkänna en nuvarande eller tidigare
leoordförande i distrikt ELLER en tidigare leodistriktstjänsteman varje
verksamhetsår.
iii. Sittande och tidigare leoordförande i multipeldistrikt skall nomineras och
godkännas av sittande guvernörsrådsordförande. Multipeldistrikt kan
endast nominera en kandidat per verksamhetsår.
iv. Sittande och tidigare leoordförande i distrikt skall nomineras och
godkännas av sittande distriktsguvernör. Enkeldistrikt och distrikt kan
endast nominera en kandidat per verksamhetsår.
d. Urvalsprocess
(1) Nomineringar skall göras varje verksamhetsår via det officiella
nomineringsformuläret som sedan undertecknas och skickas in till Leo Club
Programs Department vid det internationella huvudkontoret. Nomineringen skall
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vara avdelningen tillhanda senast det datum som står angivet på
nomineringsformuläret för det aktuella verksamhetsåret.
(2) Leo Club Program Department skall granska och sammanställa
nomineringsformulären och varje år presentera dem för kommittén för
serviceaktiviteter för slutligt val av kommittémedlemmar. Dessutom skall
kommittén för serviceaktiviteter välja en lionmedlem och en leomedlem per
konstitutionellt område och Afrika till suppleanter, i den händelse en
kommittémedlem inte kan fullgöra sin tvååriga ämbetsperiod.
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BILAGA A
Stadgar och arbetsordning
Leoklubb_______________________________

NORMALSTADGAR FÖR LEOKLUBB
ARTIKEL I
Namn
Namnet på denna sammanslutning skall vara leoklubb
__________________________________________
ARTIKEL II
Syfte
Att verka för att kommunens ungdomar får lära sig att ta ansvar (LEDARSKAP), att lära av
varandra och andra (ERFARENHET) och att vara osjälviska och bjuda på sig själva
(OMTANKE) samtidigt som de har trevligt tillsammans.
ARTIKEL III
Fadderskap
A. Denna klubb har Lions Club ______________________som fadderklubb(ar), men utgör
inte en del av denna(dessa). Leoklubben och dess medlemmar har ej heller några av de
rättigheter eller skyldigheter som tillkommer medlemmarna i nämnda lionklubbar.
B. Lions Club______________________ skall ge vägledning och ha överinseende över
leoklubbens verksamhet, vilket skall ske på ett av följande sätt, vilket skall fastställas
gemensamt av fadderklubben(arna) och leoklubben.
1. En eller flera av fadderklubbens medlemmar skall delta i samtliga ordinarie eller
styrelsemöten i leoklubben; eller
2. Tre representanter från varje klubb skall träffas en gång i månaden för att diskutera
ärenden och planer av gemensamt intresse samt granska åtgärder vidtagna av
leoklubben och/eller dess styrelse. Skulle oenighet uppstå mellan representanterna
skall den mening som fadderklubben biträder gälla; eller
3. En tjänsteman i leoklubben skall inom 15 dagar överlämna en rapport eller ett
protokoll från samtliga möten till fadderklubbens sekreterare eller en representant
utsedd av fadderklubben. Om fadderklubben så önskar kan den kalla tre
representanter från leoklubben och tre representanter från fadderklubben till ett möte,
för att diskutera ärenden och planer av gemensamt intresse. Skulle oenighet uppstå
mellan representanterna, skall den mening som fadderklubben biträder gälla.
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C. Om klubbens verksamhet är ansluten till en skola och förutsätter medverkan från denna,
skall skolans policy och bestämmelser noggrant följas av leoklubben och dess
medlemmar.
ARTIKEL IV
Aktiviteter
A. Klubben skall planera och genomföra aktiviteter inom den egna kommunen i enlighet
med bestämmelserna i Artikel III. Den är ensam ansvarig för sin verksamhet utom i de
fall en aktivitetgenomförs i samverkan med en annan leoklubb eller organisation.
B. Alla aktiviteter skall finansieras med medel anskaffade av klubben, dock med förbehållet
att medel endast får utverkas från enskilda, företag eller andra organisationer, om något
av värde överlämnas i utbyte.
C. Klubben får inte:
1. Begära eller ta emot ekonomisk hjälp från Lions Club___________eller dess
medlemmar, annat än vid enstaka tillfällen.
2. Begära ekonomisk hjälp från andra lionklubbar.
3. Begära ekonomisk hjälp från andra leoklubbar.
D. Ingen del av behållningen från en aktivitet, där medel insamlats från allmänheten, får
användas direkt eller indirekt till gagn för klubben eller någon av dess medlemmar.
ARTIKEL V
Medlemskap
A. Medlemskap kan erbjudas varje person som har god karaktär och som fadderklubbens
leokommitté anser vara kvalificerad. Varhelst ett maskulint ord eller pronomen
förekommer i Normalstadgar och arbetsordning för leoklubb, skall dessa tolkas att avse
både kvinnliga ochmanliga personer.
B. Klassifikation: Medlemskap i denna leoklubb skall vara av följande art:
1. Aktiv: En medlem med alla rättigheter och privilegier och även alla skyldigheter som
det innebär att vara medlem i en leoklubb. Utan att fastställa bestämda rättigheter och
skyldigheter skallrättigheterna innebära att sådan medlem, om han eller hon för övrigt
är kvalificerad, skall ha rätt att söka varje tjänst inom klubben, leodistriktet och
leomultipeldistriktet som klubben tillhör samt rätt att rösta i alla ärenden som kräver
omröstning; skyldigheterna skall inkludera regelbundennärvaro, prompt erläggande
av medlemsavgifter, deltagande i klubbens aktiviteter samt uppträdande som ger
klubben gott anseende.
2. Allmän medlem: Medlem som flyttat från orten eller som av hälsoskäl eller annan
giltig orsak är ur stånd att regelbundet delta i klubbens möten, men som önskar
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behålla medlemskap i klubben, kan beviljas allmänt medlemskap av klubbens
styrelse. Denna ställning skall prövas av klubbens styrelse var sjätte månad. Allmän
medlem kan inte inneha någon tjänst och inte heller rösta vid leodistrikts- och
leomultipeldistriktsmöten och skall erlägga sådana avgifter som klubben fastställer.
3. Alfa-medlem: Medlem i en leoklubb som är från 12 år – 18 år.
4. Omega-medlem: Medlem i en leoklubb som är från 18 år – 30 år.
C. Medlemskapet upphör: Medlemskap i denna leoklubb skall automatiskt upphöra när:
1. Medlemmen har överskridit den fastställda åldersgränsen med ett år.
2. Klubben har upplösts i enlighet med Artikel XV.
3. Två tredjedelar (2/3) av klubbens medlemmar röstar för att en medlem skall uteslutas.
D. Transfermedlem: En leoklubb kan tillåta transfermedlemskap till en medlem som
avförts ellerhåller på att avföras från en annan leoklubb, förutsatt att
1. Fadderklubben sänder ett skriftligt meddelande till den nya leoklubben inom sex
månader, med kopia till sekreteraren i den nya klubbens fadderklubb.
2. Medlemmen fullgjort sina ekonomiska skyldigheter.
3. Den överflyttande medlemmens ålder överensstämmer med den nya leoklubbens
åldersgränser.
Om mer än sex månader förflutit mellan utträde och transferansökan skall medlemskap
beviljas enligt bestämmelserna i punkt A denna Artikel V.
E. Varje leoklubb skall förklara om den är en antingen en Alphaklubb eller en Omegaklubb
genom att inrapportera detta till Leo Club Department vid det internationella
huvudkontoret.
ARTIKEL VI
Möten
A. Klubbmöten:
1. Ordinarie klubbmöte skall hållas minst två gånger i månaden och helst varje vecka, på
tid och plats fastställd i arbetsordningen.
2. Presidenten kan när som helst kalla till ett extra möte och är skyldig göra detta när
minst tio (10) medlemmar, som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter, skriftligen
begär detta. Sådan kallelse skall ske muntligen eller skriftligen till alla medlemmar
som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter, med angivande av tid och plats för mötet
samt ändamålet med detsamma. Sker skriftlig kallelse anses den lämnad den dag den
postas eller skickas in elektroniskt till den adress som anges för respektive
medlemmar i klubbregistret.
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3. Beslutmässigt antal: Närvaro av majoriteten av klubbensmedlemmar som fullgjort
sina ekonomiska skyldigheter krävs för att utgöra beslutmässigt antal.
B. Styrelsemöten:
1. Ordinarie styrelsemöten skall hållas på tid och plats som fastställts i arbetsordningen,
dock minst en gång i månaden.
2. Presidenten kan kalla till extra styrelsesammanträde och är skyldig göra detta när en
medlem av styrelsen skriftligen begär detta. Sådan kallelse skall ske muntligen eller
skriftligen till alla styrelsemedlemmar, med angivande av tid och plats för mötet samt
ändamålet med detsamma. Sker skriftlig kallelse anses den lämnad den dag den
postas eller skickas elektroniskt till medlemmens i klubbregistret antecknade adress.
3. Beslutsmässighet kräver närvaro av presidenten eller vice presidenten och ytterligare
tre (3) styrelsemedlemmar.
4. Varje klubbmedlem som fullgjort sina skyldigheter har rätt att närvara vid
styrelsesammanträden men har ej yttranderätt utan styrelsens medgivande.
ARTIKEL VII
Tjänstemän
A. Klubbens tjänstemän skall vara president, vice president, sekreterare, kassaförvaltare och
sådana andra tjänstemän som arbetsordningen föreskriver. Tjänstemännen skall vara
medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter och skall väljas för ett år eller tjänstgöra
till dess efterträdare valts. Ingen medlem får samtidigt inneha två (2) poster.
B. Om det råder en vakans på posten leopresident kan ämbetsperioden förlängas, men inte i
mer än tre år.
C. Såvida inte dessa stadgar föreskriver annorlunda, skall tjänstemännens åligganden vara
desamma som föreskrives i Robert's Rules of Order, Newly Revised.
ARTIKEL VIII
Styrelse
I enlighet med bestämmelserna i Artikel III,
A. klubbens verksamhet skall stå under överinseende av styrelsen, som skall bestå av
klubbens samtliga tjänstemän samt ytterligare tre (3) valda styrelseledamöter vilka måste
ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter.
B. Styrelsen skall utgöra klubbens verkställande organ och skall genom klubbens tjänstemän
ansvara för genomförandet av den målsättning som godkänts av klubben. Styrelsen skall
granska och bereda alla nya ärenden och intentioner inom klubben innan de framläggs för
godkännande av klubbmedlemmarna vid ett ordinarie eller extra klubbmöte.
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C. Styrelsen skall ha överinseende över alla kommittéer och tjänstemän och rätt att upphäva
beslut som fattats eller åtgärder som vidtagits av en tjänsteman. Om giltigt skäl föreligger
kan styrelsen förklara en tjänst vakant och utse en annan medlem att överta tjänsten under
återstoden avmandattiden.
D. Styrelsen skall varje år avge verksamhetsberättelse till medlemmarna och fadderklubben.
ARTIKEL IX
Val
Val av tjänstemän och styrelseledamöter skall hållas på den tidpunkt och i enlighet med
procedurerna som fastställts av_________________________kommittén i Lions
Club_______________________, vid val skall kandidaterna erhålla mer än en majoritet av
de avlagda rösterna för att förklaras vald.
ARTIKEL X
Kommittéer
Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser för en finanskommitté, projektkommitté och
andra fasta kommittéer som kan anses vara nödvändiga för klubbens verksamhet. Med
styrelsens godkännande kan presidenten utse särskilda kommittéer enligt behov.
ARTIKEL XI
Inträdes- och medlemsavgifter
A. Denna klubb skall fastställa sådana andra avgifter som Lions Club___ anser lämpligt för
att täcka leoklubbens administrativa kostnader, inklusive årsavgiften som fadderklubben
skall erlägga till Lions Clubs International, detta belopp kan ersättas av leoklubben.
B. Alla medlemmar som inte har fullgjorda ekonomiska skyldigheter vid omröstning eller
vid ordinarie eller extra möten eller vi andra tillfällen då frågan om fullgjorda
skyldigheter tas upp skall automatiskt förverkas rätten att rösta och kommer inte anses ha
fullgjort sina skyldigheter innan skulden är betald.
ARTIKEL XII
Samtliga medlemmar förbinder sig i och med att de accepterar medlemskap i klubben att
verka i enlighet med klubbens stadgar och arbetsordning.
ARTIKEL XIII
Arbetsordning
Styrelsen skall framlägga förslag till erforderlig arbetsordning för klubbens verksamhet
vilken skall godkännas av medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter, förutsatt att denna
arbetsordning överrenstämmer med dessa stadgar. Bestämmelser i eller ändring av denna
arbetsordning, som strider mot dessa stadgar skall vara ogiltiga.
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ARTIKEL XIV
Emblem
A. Emblemet för det internationella leoklubbprogrammet och leoklubbar skall vara två
lionhuvuden vända utåt från varandra och åtskilda av ett vertikalt band med bokstäverna
LEO uppifrån och ner.
B. Leoemblemet får bara användas av medlemmar i en leoklubb. Alla medlemmar i klubben
skall ha rätt att bära, eller på annat sätt uppvisa detsamma på ett värdigt och lämpligt sätt
under sitt medlemskap. Denna rätt upphör när en medlem avslutar sitt medlemskap i
denna klubb.
ARTIKEL XV
Varaktighet
A. En leoklubb skall upplösas när något av följande inträffar:
1. Beslut härom fattas på klubbmöte.
2. Leo Club Department vid Lions Clubs Internationals huvudkontor har erhållit
underrättelse om upphörande av fadderskap från Lions club _____________ via
Formulär för nedläggning av leoklubb.
3. Presidenten eller vice presidenten erhåller skriftligt meddelande att Lions Clubs
International återkallat klubbens organisationscertifikat.
B. Vid upplösning enligt punkt A. ovan upphör automatiskt alla rättigheter för klubben och
dess medlemmar att använda namnet LEO samt LEO-emblemet.

ARTIKEL XVI
Parlamentarisk auktoritet
Såvida inget annat anges i denna arbetsordning skall alla frågor gällande klubbens
ordningsregler vid möten styras av Robert's Rules of Order, Newly Revised.
ARTIKEL XVII
Ändringar
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av Lions Clubs Internationals styrelse
och alla ändringar antagna av nämnda styrelse skall automatiskt vara gällande.
ARTIKEL XVIII
Klubbens verksamhetsår skall vara den 1 juli till och med den 30 juni.
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NORMALARBETSORDNING FÖR LEOKLUBB
ARTIKEL I
Val
A. Val av klubbens tjänstemän och styrelseledamöter skall äga rum varje år
före_____________. De valda skall tillträda sina befattningar påföljande 1 juli.
B. Nominering skall ske skriftligt men skall också kunna ske under pågående förhandlingar.
Val skall ske genom sluten omröstning vid det ordinarie mötet som följer
nomineringsmötet. Val skall förrättas genom sluten omröstning. De kandidater som
erhåller en majoritet av de närvarande medlemmarnas avlagda röster och som har
fullgjorda ekonomiska skyldigheter förklaras valda.
ARTIKEL II
Avgifter
A. Varje ny medlem skall erlägga__________kr i inträdesavgift.
B. Varje aktiv medlem skall erlägga__________ kr i årsavgift.
C. Någon ytterligare uttaxering bland medlemmarna får ej förekomma.
ARTIKEL III
Kommittéer
A. Följande ständiga kommittéer bör tillsättas av presidenten efter styrelsens hörande:
1. Finans Denna kommitté ansvarar för att upprätta budgetförslag till klubbens
verksamhet och aktiviteter.
2. Projekt Denna kommitté ansvarar för planering och genomförande av klubbens
aktiviteter i samhället.
B. Ingen kommitté bestående av endast klubbmedlemmar får vida några åtgärder innan de
har godkänts av en majoritet av rösterna vid ett klubbmöte.
ARTIKEL IV
Ändringar
A. Ändring av denna arbetsordning kan ske om en enkel majoritet av medlemmarna, vilka
skall ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter, röstar härför vid ett ordinarie eller extra
möte, förutsatt: (1) information ändringsförslaget eller ändringsförslagen samt mötet där
omröstningen kommer att äga rum ges minst 14 dagar innan vid ett ordinarie möte där
beslutmässigt antal delegater närvarar och (2) att ändringsförslaget eller
ändringsförslagen har godkänts av Lions Club_____________________________
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B. Ändring av denna arbetsordning som strider mot klubbens stadgar skall vara ogiltig.
(Övriga bestämmelser som kan vara nödvändiga för en effektiv klubbverksamhet.)
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BILAGA B

DISTRIKTSGUVERNÖREN I ETT ENKELDISTRIKT ELLER I DELDISTRIKT MED
SEX ELLER FLER OFFICIELLT INREGISTRERADE LEOKLUBBAR KAN
GODKÄNNA BILDANDET AV ETT LEODISTRIKT, I VILKET FALL FÖLJANDE
NORMALSTADGAR FÖR LEODISTRIKT SKALL GÄLLA.
Stadgar för leodistrikt____________________________

STADGAR FÖR LEODISTRIKT
ARTIKEL I
Namn
Denna organisation skall vara känd som leodistrikt__________________.
ARTIKEL II
Syfte
Att tillhandahålla en administrativ struktur som främjar leoprogrammets syften och
målsättningar i distriktet.
ARTIKEL III
Distriktsorganisation
A. Fodringar och verksamhetsområde
När lionklubbarna i ett liondistrikt (enkel- eller del-) har stått fadder för sex eller flera
leoklubbar, vilka officiellt erkänts av The International Association of Lions Clubs, kan
distriktsguvernören i nämnda liondistrikt(enkel- eller del-) godkänna bildandet av ett
motsvarande leodistrikt. Leodistriktets verksamhetsområde skall överrenstämma med
respektive liondistrikts (enkel- eller del) verksamhetsområde.
B. Medlemskap
1. Medlemmar i denna organisation skall alla vara officiellt erkända leoklubbar som
sponsrats av lionklubbar i nämnda liondistrikt (enkel- eller del-).
2. Varhelst ett maskulint ord eller pronomen förekommer i Normalstadgar och
arbetsordning för leoklubb, skall dessa tolkas att avse både kvinnliga ochmanliga
personer.
C. Leodistriktets tjänstemän
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1. Leodistriktspresident
Leodistriktets president skall väljas vid leodistriktets årliga konferens.
a. Behörighetskrav:
(1) Skall vara en aktiv medlem med fullgjorda skyldigheter i en officiellt erkänd
leoklubb i distriktet, vilken fullgjort sina ekonomiska skyldigheter i enkel- eller
deldistriktet.
(2) Skall ha tjänstgjort, eller kommer att ha tjänstgjort vid den tidpunkt han/hon intar
posten som leodistriktets president, som president i en leoklubb under ett
verksamhetsår eller större delen därav.
(3) Skall ha erhållit godkännande från
a. Kandidatens leoklubb
b. Leoklubbens fadderklubb.
(4) Kommer ej att uppnå en ålder som överstiger högsta tillåtna åldersgräns med mer
än ett år under ämbetsperioden.
b. Val:
(1) Nominering:
Förslag till kandidater på posten för leodistriktets president skall skriftligen
inlämnas av behörig medlem till leodistriktets sekreterare senast trettio (30) dagar
före den årliga konferensen. Annat förfarande kommer inte att godkännas. Förslag
till kandidater på posten för leodistriktets president skall (a) inlämnas av en
officiellt erkänd leoklubb i det aktuella distriktet, vilken fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter.
(a) Godkännas av kandidatens leoklubb.
(b) Godkännas av kandidatens leodistrikt (om etablerat).
(c) Godkännas av kandidatens fadderklubb.
(d) Styrkas av kandidaten själv, som bevis på att han/hon godkänner
nomineringen.
Om ingen skriftlig nominering inkommit eller om ingen nominerad kandidat
anmält sitt intresse vid det datum leodistriktet håller sin årliga konferens, kan en
kvalificerad kandidat nomineras under pågående förhandlingar av en närvarande
delegat, förutsatt att hans/ hennes kvalifikationer kan styrkas.
(2) Val
Val av leodistriktets president skall ske genom sluten omröstning, enligt följande
bestämmelser:
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(a) Om två (2) kandidater söker posten, skall den kandidat som erhåller majoritet
förklaras vald. I händelse av lika röstetal skall omröstning fortsätta till dess en
avkandidaterna erhåller röstövervikt.
(b) Om tre (3) eller fler kandidater söker posten skall den kandidat som erhåller
majoritet förklaras vald. Om ingen erhållit erforderligt röstetal, bortfaller den
som erhållit minsta antal röster, varefter röstning sker mellan de återstående.
(c) Om endast en (1) kandidat är nominerad skall han/hon förklaras vald.
2. Leodistriktets vice president
Leodistriktets vice president skall väljas vid leodistriktets årliga konferens.
Kvalifikationer, val- och nomineringsmetod för denna post skall vara desamma som
gäller för leodistriktets president.
3. Nominering till mer än en befattning
En Leo kan nomineras och väljas till leodistriktets president och vice president vid
samma distriktskonferens, men får inte inneha båda befattningarna samtidigt. Om
han/hon elimineras från en omröstning skall detta inte diskvalificera honom/henne från
att delta i omröstningen för den andra befattningen. Om han/hon skulle bli vald till båda
befattningarna måste han/hon avsäga sig den ena, varefter omröstning skall fortsätta
mellan de återstående kandidaterna för befattningen.
4. Vakanser
Vid vakans på posten som distriktspresident skall leodistriktets vice president automatiskt
tillträda tjänsten. Om han/hon av någon anledning inte kan tillträda densamma skall
distriktets leoordförande utse ersättare för återstoden av mandattiden.
5. Andra tjänstemän i leodistriktet
Leodistriktets president skall innan han/hon tillträder sin befattning tillsätta en
distriktssekreterare och en distriktskassör och sådana andra tjänstemän som den årliga
konferensen eller leodistriktets styrelse kan besluta och som godkänns av Lions
distriktsråd.
6. Leodistriktets styrelse
Leodistriktets styrelse skall bestå av leodistriktets president, vice president, sekreterare,
kassör samt presidenterna i samtliga leoklubbar i distriktet (eller en utsedd representant
från varje klubb) och sådana andra tjänstemän som presidenten kan besluta. Samtliga
medlemmar i styrelsen skall vara röstberättigade. Den Lion som utsetts till distriktets
leoordförande skall sitta med i styrelsen som en rådgivande, men icke röstberättigad
medlem.
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7. Distriktets leoordförande
Distriktets leoordförande skall vara en rådgivande, icke röstberättigad medlem i
leodistriktets styrelse och skall dessutom fungera som den officiella förbindelselänken
mellan Lions distriktsråd och leodistriktets styrelse. Han skall avge rapport till
distriktsrådet om alla beslut som fattats av leodistriktets styrelse.
ARTIKEL IV
Leodistriktets konferens
A. Leodistriktet skall hålla en årlig konferens, med godkännande av Lions distriktsråd I de
fall leodistriktet är en del av ett leomultipeldistrikt skall sådan konferens hållas minst 30
dagar före multipeldistriktets konferens.
B. Ort för den årliga konferensen skall bestämmas vid föregående konferens. Tid och plats
skall bestämmas av leodistriktets styrelse. En kommitté som utsetts av leodistriktets
styrelse skall planera den årliga konferesen i samarbete med distriktets leoordförande.
C. Varje officiellt erkänd leoklubb som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter, skall vara
behörig till representation genom en röstande delegat för varje tiotal medlemmar i
klubben eller större delen därav. Uttrycket större delen därav i detta avsnitt skall vara fem
eller fler medlemmar. Obetalda medlemsavgifter kan regleras och ekonomiska
skyldigheter kan fullgöras fram till den tidpunkt då delegatlegitimeringen stängs. Denna
tidpunkt skall fastställas i enlighet med respektive konferens bestämmelser. Varje delegat
som är närvarande har rätt att avge en röst för varje ärende som förelagts konferensen för
omröstning.
D. För beslutsmässighet krävs majoritet av närvarande delegater.
E. För antagande eller avslag av resolutioner krävs enkel majoritet av närvarande delegater.
Alla beslut fattade av konferensen kan återkallas eller avvisas av Lions distriktsråd eller
den internationella styrelsen, varefter besluten skall vara ogiltiga.
ARTIKEL V
Leodistriktsmedel
A. För att täcka utgifterna för leodistriktets administrativa verksamhet skall distriktets
medlemmar erlägga en årsavgift på____________ , vilket belopp skall godkännas av
Lions distriktsråd.
Avgiften skall uppbäras i förskott och inbetalas till leodistriktets sekreterare. Datum för
erläggande av denna avgift skall bestämmas av distriktskonferensen.
Inkasserade medel skall förvaltas i en speciell administrativ kassa. Alla utbetalningar från
denna kassa måste godkännas av leodistriktets styrelse, vilken skall kontrollera att
distriktet under verksamhetsåret inte sätts i skuld utöver dess tillgångar.
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B. Alla medel skall sättas in på ett distriktskonto och alla utbetalningar måste undertecknas
av leodistriktets sekreterare och en representant utsedd av distriktsguvernören.
C. Leodistriktets styrelse skall varje år utse en revisor som skall granska distriktets
bokföringsböcker och andra redovisningshandlingar. En revisionsberättelse från
föregående verksamhetsår skall föreläggas den årliga konferensen samt överlämnas till
Lions distriktsråd.
D. Medel som uppburits men inte insatts i distriktets administrativa fond vid
verksamhetsårets slut skall omgående överlämnas till den tillträdande styrelsen av den
eller de personer som förvaltar desamma och skall tillsammans med balansen i den
administrativa kassan betraktas som den inkommande styrelsens egendom.
ARTIKEL VI
Titlar
Leodistriktets tjänstemän får endast använda sådana benämningar som dessa stadgar
föreskriver.
ARTIKEL VII
Arbetsordning
Leodistriktets styrelse skall framlägga förslag till erforderlig arbetsordning för leodistriktets
verksamhet för godkännande av konferensen, FÖRUTSATT att denna arbetsordning
överensstämmer med dessa stadgar och godkänns av Lions distriktsråd och den
internationella styrelsen eller dess utsedde representant. Ändringar eller bestämmelser i
denna arbetsordning som strider mot dessa stadgar eller beslut fattade av den internationella
styrelsen eller dess utsedde representant är ogiltiga.
ARTIKEL VIII
Varaktighet
A. Ett leodistrikt skall upplösas när något av följande inträffar:
1. Leodistriktet fattar beslut härom.
2. Leodistriktets president mottar skriftligt meddelande att Lions distriktsråd beslutat
återkalla sitt godkännande av leodistriktet.
3. Leodistriktets president mottar skriftligt meddelande från The International
Association of Lions Clubs att leodistriktet upplösts.
B. Vid upplösning enligt punkt A. ovan, skall medlemmarnas rätt att använda namnet Leo
och leoemblemet på distriktsnivå, som enskilda och kollektivt, upphöra. Samtliga
distriktsmedel skall överlämnas till Lions distriktsråd.
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ARTIKEL IX
Ändringar
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av Lions Clubs Internationals styrelse
och alla ändringar antagna av nämnda styrelse skall automatiskt vara gällande.
ARTIKEL X
Leodistriktets verksamhetsår skall omfatta tiden 1 juli 30 juni.
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BILAGA C
NÄR LIONKLUBBARNA I ETT LIONMULTIPELDISTRIKT HAR STÅTT FADDER
FÖR TIO ELLER FLER LEOKLUBBAR MED ETT SAMMANLAGT
MEDLEMSANTAL AV MINST ETTHUNDRA MEDLEMMAR, VILKA KLUBBAR
OFFICIELLT ERKÄNTS AV THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS
CLUBS, KAN GUVERNÖRSRÅDET I NÄMNDA LIONMULTIPELDISTRIKT
GODKÄNNA BILDANDET AV ETT MOTSVARANDE LEOMULTIPELDISTRIKT.
Stadgar för leomultipeldistrikt____________________________

NORMALSTADGAR FÖR LEOMULTIPELDISTRIKT
ARTIKEL I
Namn
Denna organisation skall vara känd som leomultipeldistrikt__________________.
ARTIKEL II
Syfte
Att tillhandahålla en administrativ struktur som främjar leoprogrammets syften och
målsättningar i multipeldistriktet.

ARTIKEL III
Multipeldistriktsorganisation
A. Fodringar och verksamhetsområde
När lionklubbarna i ett liondistrikt (enkel- eller del-) har stått fadder för tio eller flera
leoklubbar med ett sammanlagt medlemsantal av minst etthundra eller fler leomedlemmar,
vilka officiellt erkänts av The International Association of Lions Clubs, kan guvernörsrådet i
nämnda multipeldistrikt(enkel- eller del-) godkänna bildandet av ett motsvarande leodistrikt.
Leomultipeldistrikts verksamhetsområde skall överensstämma med respektive
lionmultipeldistrikts verksamhetsområde.
B. Medlemskap
Medlemmar i denna organisation skall vara alla officiellt erkända leoklubbar, som sponsrats
av lionklubbar i nämnda lionmultipeldistrikt.
C. Leomultipeldistriktets tjänstemän
1. Leomultipeldistriktets president
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Leomultipeldistriktets president skall väljas vid leomultipeldistriktets årliga konferens.
(a) Behörighetskrav:
(1) Skall vara en aktiv medlem med fullgjorda skyldigheter i en officiellt erkänd
leoklubb, vilken fullgjort sina ekonomiska skyldigheter i multipeldistriktet
(2) Skall ha tjänstgjort, eller kommer att ha tjänstgjort vid den tidpunkt han/hon intar
posten som leomultipeldistriktets president, som president i en leoklubb under ett
verksamhetsår eller större delen därav.
(3) Skall ha erhållit godkännande från
a) Den nominerades leoklubb
b) Fadderklubben
c) Den nominerades leodistrikt (om tillämpligt)
(4) Kommer ej att uppnå en ålder som överstiger högsta tillåtna åldersgräns med mer
än ett år under ämbetsperioden. Godkännas av kandidatens leodistrikt (om
etablerat).
(b) Val:
(1) Nomineringar:
Förslag till kandidater på posten för leomultipeldistriktets president skall
skriftligen inlämnas av behörig medlem till leomultipeldistriktets sekreterare
senast trettio (30) dagar före den årliga multipeldistriktskonferensen. Annat
förfarande kommer inte att godkännas.
Förslag till kandidater på posten för leomultipeldistriktets president skall
(a)inlämnas av en officiellt erkänd leoklubb i det aktuella multipeldistriktet,
vilken fullgjort sina ekonomiska skyldigheter.
a) Godkännas av kandidatens leoklubb.
b) Godkännas av kandidatens leodistrikt (om etablerat).
c) Godkännas av kandidatens fadderklubb.
d) Styrkas av kandidaten själv, som bevis på att han/hon godkänner
nomineringen.
Om ingen skriftlig nominering inkommit eller om ingen nominerad kandidat
anmält sitt intresse vid det datum leomultipeldistriktet håller sin årliga konferens,
kan en kvalificerad kandidat nomineras under pågående förhandlingar av en
närvarande delegat, förutsatt att hans/ hennes kvalifikationer kan styrkas.
(2) Val
Val av leomultipeldistriktets president skall ske genom sluten omröstning, enligt
följande bestämmelser:
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a) Om två (2) kandidater söker posten, skall den kandidat som erhåller majoritet
förklaras vald. I händelse av lika röstetal skall omröstning fortsätta till dess en
av kandidaterna erhåller röstövervikt.
b) Om tre (3) eller fler kandidater söker posten skall den kandidat som erhåller
majoritet förklaras vald. Om ingen erhållit erforderligt röstetal, bortfaller den
som erhållit minsta antal röster, varefter röstning sker mellan de återstående.
c) Om endast en (1) kandidat är nominerad skall han/hon förklaras vald.
2. Leomultipeldistriktets vice president
Leomultipeldistriktets president skall väljas vid leomultipeldistriktets årliga konferens.
Kvalifikationer, val- och nomineringsmetod för denna post skall vara desamma som
gäller för leomultipeldistriktets president.
3. Nominering till mer än en befattning
En leomedlem kan nomineras och väljas till leomultipeldistriktets president och vice
president vid samma konferens, men får inte inneha båda befattningarna samtidigt. Om
han/hon elimineras från en omröstning skall detta inte diskvalificera honom/henne från
att delta i omröstningen för den andra befattningen. Om han/hon skulle bli vald till båda
befattningarna måste han/hon avsäga sig den ena, varefter omröstning skall fortsätta
mellan de återstående kandidaterna för befattningen.
4. Vakanser
Vid vakans på posten som multipeldistriktets president skall dess vice president
automatiskt tillträda tjänsten. Om han/hon av någon anledning inte kan tillträda
densamma skall multipeldistriktets leoordförande utse ersättare för återstoden av
mandattiden.
5. Andra tjänstemän i leomultipeldistriktet
Leomultipeldistriktets president skall innan han/hon tillträder sin befattning tillsätta en
multipeldistriktssekreterare och en multipeldistriktskassör och sådana andra tjänstemän
som den årliga konferensen eller leomultipeldistrikets styrelse kan besluta och som
godkänns av Lions distriktsråd.
6. Leomultipeldistriktets styrelse
Leomultipeldistriktets styrelse skall bestå av president, vice president, sekreterare, kassör,
presidenterna i samtliga leodistrikt och sådana andra tjänstemän som presidenten kan
besluta och som godkänns av Lions guvernörsråd. Om inga leodistriktspresidenter är
aktuella i ett leomultipeldistriktskall presidenterna i samtliga leoklubbar i
multipeldistriktet (eller en representant utsedd av respektive klubbar) ingå i
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multipeldistriktets styrelse. Samtliga medlemmar i styrelsen skall vara röstberättigade.
Den lionmeldem som guvernörsrådet utsetts till multipeldistriktets leoordförande samt
leoordförande i deldistrikten av sagda multipeldistrikt skall ha rätt att närvara vid alla
styrelsemöten och delta i styrelsens diskussioner.
7. Multipeldistriktets leoklubbsordförande
Multiperdistriktets leoordförande skall förutom att sitta med i leomultipeldistriktets
styrelse fungera som den officiella förbindelselänken mellan Lions guvernörsråd och
leomultipeldistriktets styrelse. Han skall avge rapport till guvernörsrådet om alla beslut
somfattats av leomultipeldistriktets styrelse.
D. Leomultipeldistriktets styrelsemöten
1. Leomultipeldistriktets styrelse skall sammanträda minst två gånger varje verksamhetsår
på tid och ort som bestäms av leomultipeldistriktets president och godkänns av
majoriteten av styrelsens medlemmar, förutsatt att ett av dessa sammanträden hålles i
samband med den årliga konferensen.
2. Beslutmässigt antal och omröstning: Deltagande av en majoritet av styrelsens
röstberättigade medlemmar utgör beslutsmässigt antal vid respektive möte.
E. Befogenheter
Såvida det inte strider mot Lions Clubs Internationals eller lionmultipeldistriktets stadgar
och arbetsordning, de befogenheter som dessa stadgar ger organisationens styrelse eller
nämnda styrelses policyoch beslut, skall leomultipeldistriktets styrelse:
1. Ha jurisdiktion och kontroll över alla tjänstemän och representanter som handlar å
styrelsens vägnar, samtliga multipeldistriktskommittéer samt multipeldistriktets årliga
konferens.
2. Utöva förvaltning och kontroll över leomultipeldistriktets egendom, verksamhet och
finansiella medel.
3. Ha jurisdiktion och kontroll över samtliga faser av den årliga konferensen samt övriga
möten på multipeldistriktsnivå.
4. Vara behörig, då sagda internationella styrelse så bemyndigar och dess procedurregler så
föreskriver, att höra och fatta beslut i konstitutionella ärenden som gäller
multipeldistriktets leodistrikt, leoklubbar och leomedlemmar. Alla sådana beslut skall
vara underställda prövning av Lions guvernörsråd samt Den internationella Styrelsen.
5. Utöva kontroll och förvaltning över alla budgetrelaterade ärenden i leomultipeldistriktet,
kommittéerna och den årliga konferensen, vilka samtliga skall vara underställda
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godkännande av Lions guvernörsråd. Inga utgifter får godkännas eller ådragas under
verksamhetsåret, vilka sätter multipeldistriktet i skuld utöver dess tillgångar.
ARTIKEL IV
Leomultipeldistriktets årliga konferens
A. Leomultipeldistriktet skall hålla en årlig konferens, på ort som bestämts vid tidigare
multipeldistriktskonferens. Tid skall bestämmas av leomultipeldistriktets styrelse med
godkännande av Lions guvernörsråd.
B. Varje officiellt erkänd leoklubb i leomultipeldistriktet som fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter, skall vara behörig till representation genom en röstande delegat för varje
tiotal medlemmar i klubben eller större delen därav. Uttrycket större delen därav i detta
avsnitt skall vara fem eller fler medlemmar. Obetalda medlemsavgifter kan regleras och
ekonomiska skyldigheter kan fullgöras fram till den tidpunkt då delegatlegitimeringen
stängs. Denna tidpunkt skall fastställas i enlighet med respektive konferens
bestämmelser. Varje delegat som är närvarande har rätt att avge en röst för varje ärende
som förelagts konferensen för omröstning.
C. För beslutsmässighet krävs majoritet av närvarande delegater.
D. För antagande eller avslag av resolutioner krävs enkel majoritet av närvarande delegater.
Alla beslut fattade av konferensen kan återkallas eller avvisas av Lions guvernörsråd eller
den internationella styrelsen, varefter besluten skall vara ogiltiga.
ARTIKEL V
Multipeldistriktsmedel
A. För att täcka utgifterna för leomultipeldistriktets administrativa verksamhet skall
leomultipeldistriktets medlemmar erlägga en årsavgift på____________ , vilket belopp
skall godkännas av Lions guvernörsråd.
Avgiften skall uppbäras i förskott och inbetalas till leomultipeldistriktets sekreterare.
Datum för erläggande av denna avgift skall bestämmas vid den årliga konferensen.
Inkasserade medel skall förvaltas i en speciell administrativ kassa. Alla utbetalningar från
denna kassa måste godkännas av multipeldistriktets styrelse, vilken skall kontrollera att
multipeldistriktet under verksamhetsåret inte sätts i skuld utöver dess tillgångar.
B. Alla medel skall sättas in på ett multipeldistriktskonto och alla utbetalningar måste
undertecknas av multipeldistriktets sekreterare och en representant utsedd av Lions
guvernörsråd.
C. Multipeldistriktets styrelse skall varje år utse en revisor som skall granska
multipeldistriktets bokföringsböcker och andra redovisningshandlingar. En

Gäller från och med den 13 november 2017
Kapitel XXII

39

revisionsberättelse från föregående verksamhetsårskall föreläggas konferensen samt
överlämnas till Lions guvernörsråd.
D. Medel som uppburits men inte insatts i multipeldistriktets administrativa kassa vid
verksamhetsårets slut skall omgående överlämnas till den tillträdande styrelsen av den
eller de personer som förvaltar desamma och skall tillsammans med balansen i den
administrativa kassan betraktas som den inkommande styrelsens egendom.
ARTIKEL VI
Titlar
Multipeldistriktets tjänstemän får endast använda sådana benämningar som dessa stadgar
föreskriver.
ARTICLE VII
Arbetsordning
Multipeldistriktets styrelse skall framlägga förslag till erforderlig arbetsordning för
multipeldistriktets verksamhet för godkännande av den årliga konferensen, FÖRUTSATT att
denna arbetsordning överensstämmer med dessa stadgar och godkänns av Lions guvernörsråd
och den internationella styrelsen eller dess utsedde representant. Ändringar eller
bestämmelser i denna arbetsordning som strider mot dessa stadgar eller beslut fattade av den
internationella styrelsen eller dess utsedde representant är ogiltiga.
ARTIKEL VIII
Varaktighet
A. Ett leomultipeldistrikt skall upplösas när något av följande inträffar:
1. Leomultipeldistriktet fattar beslut härom.
2. Leomultipeldistriktets president mottar skriftligt meddelande att Lions guvernörsråd
beslutat återkalla sitt godkännande av detsamma.
3. Leomultipeldistriktets president mottar skriftligt meddelande från The International
Association of Lions Clubs att detsamma upplösts.
B. Vid upplösning enligt punkt A. ovan, skall medlemmarnas rätt att använda namnet Leo
och leoemblemet på multipeldistriktsnivå, som enskilda och kollektivt, upphöra. samtliga
multipeldistriktsmedel överlämnas till Lions guvernörsråd.
ARTIKEL IX
Ändringar
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av Lions Clubs Internationals styrelse
och alla ändringar antagna av nämnda styrelse skall automatiskt vara gällande.
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ARTIKEL X
Leomultipeldistriktets verksamhetsår skall omfatta tiden 1 juli till och med den 30 juni.
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