FINANCE DIVISION: Accounts Receivable & Club Account Services Department
DG:s checklista för granskning av klubbkonton
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Distriktsguvernörens ReCap-rapport skickas till dig i början av varje månad så att du kan
kontrollera klubbarnas saldon och betalningstatus.
Uppmuntra klubbtjänstemän att registrera sig på webbplatsen. Kassörer kan genomföra
betalningar på webbplatsen, förutsatt att det godkänts av klubben.
Klubbkassörer genomför betalningar genom att besöka www.lionsclubs.org. Klicka på länken
MyLCI. Efter du har loggat in kan du betala med Visa, MasterCard, Discover, American Express
eller PayPal. Bankkort accepteras.
Klubbsaldon bör betalas enligt de villkor som organisationen har fastställt, men för att undvika
avstängning bör utestående skulder betalas senast 90 dagar efter faktureringen.
En klubb som har en utestående skuld på mer än USD 20 per medlem eller USD 1 000 per klubb,
vilkendera är lägre, och som är äldre än 120 kan komma att stängas av.
Risk för avstängning i november och maj kan undvikas genom att genomföra betalningar inom
föreskriven tid.
Många nedläggningar kan undvikas i december och juni om betalningar ankommer före den 29:e i
den månad som följer avstängningen.
Klubbar som kvalificerar kan återaktiveras inom 12 månader från det att klubben officiellt lades
ner. Full betalning och en återaktiveringsrapport krävs, undertecknad av dig.
Klubbens kassör kan se klubbens kontoutdrag på webbplatsen och på så sätt undvika förseningar
på grund av postgång. Vänligen uppmuntra klubbens kassör att logga in på organisationens
webbplats och ändra inställningarna till att inte motta kontoutdrag via post.
Distriktsguvernörer och distriktskassörer kan också se och betala multipeldistriktets och
distriktets kontoutdrag på webbplatsen. Distriktsguvernörer kan betala via PayPal.
Klubbar som har fullgjort sina skyldigheter kan delta i lokala val. Alla aktuella medlemsavgifter
måste vara betalda, kontot får inte ha några obetalda internationella avgifter som överstiger USD
10,00 och saldon som är äldre än 90 dagar får inte överstiga USD 50,00. Betalning måste skickas
in minst 15 dagar innan mötet.
Med början den 1 juli 2017 kommer inträdesavgiften för nya medlemmar samt charteravgiften att
höjas till USD 35,00.
Kontakta oss om du inte har fått distriktets korrekta kontonummer för köp av klubbrekvisita.

