LIONS CLUBS INTERNATIONALS ÖGONBANKSPROGRAM
RIKTLINJER

Lions Clubs Internationals ögonbanksprogram
Riktlinjer
Programmets mål
1. Att uppmuntra, offentliggöra, förbättra och utveckla Lions ögonbanksverksamhet på
internationell nivå så att ögonvävnad av hög kvalitet kan tillhandahållas för
hornhinnetransplantationer, forskning och andra medicinska ändamål. Förfrågningar om
hjälp kan hänvisas till andra Lions ögonbanker, som har givit sitt samtycke till att ge
denna typ av hjälp.
2. Att i samverkan med existerande Lions ögonbanker utveckla en internationell struktur
som hjälper till att göra Lions insatser för ögonbanksverksamhet bättre kända.
3. Att skydda och utvidga användandet av Lions namn och emblem.
4. Att offentliggöra funktionen som Lions ögonbanker fyller liksom deras service.
5. Att fungera som en central informationskälla för bästa arbetssätt, rapportering och
möjligheter till partnerskap.

Namn och/eller Emblem:
Alla officiellt erkända ögonbanker under Lions Clubs Internationals ögonbanksprogram skall
kallas Lions ögonbanker.
1. Lions namn och/eller emblem är inregistrerade som organisationens varumärken och är
uteslutande Lions Clubs Internationals egendom. Äganderätt och skyldigheter
beträffande skyddande och bevarande därav tillkommer Lions Clubs International.
2. Ordet "Lions" skall ingå i namnet på alla Lions ögonbanker. Vidare skall Lions namn och/
eller emblem tydligt förevisas i samtliga ögonbankers lokaler samt på brevpapper,
webbsidor och trycksaker.
3. Representanter för Lions Clubs International kan med jämna mellanrum avlägga besök
till Lions ögonbanker för att se till att Lions namn och emblem förevisas respektive
används på rätt sätt.

Kontroll
1. Majoriteten av styrelsemedlemmarna i en Lions ögonbank skall vara lionmedlemmar,
som i sin tur fullgjort sina ekonomiska skyldigheter gentemot en lionklubb, som fullgjort
sina ekonomiska skyldigheter gentemot Lions Clubs International.
2. Lions ögonbanker och deras personal skall uppfylla alla medicinska krav och
utbildningskrav som ställs av respektive länders regeringsorgan och medicinska
myndigheter.
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3. Lions ögonbanker skall varje år före den 15 september skicka in sina styrande dokument
och en lista över sina tjänstemän till Lions Clubs Internationals juridiska avdelning.
Upprepad underlåtenhet att uppfylla denna fordring kommer att leda till att tillståndet
att få använda Lions namn och emblem återkallas.

Sponsor
1. En Lions ögonbank skall sponsras av en lionklubb, ett distrikt eller multipel‐
distrikt.
2. En Lions ögonbank skall officiellt erkännas av Lions Clubs International och skall
ha rätt att använda Lions namn och emblem så länge som den arbetar enligt dessa
riktlinjer och uppfyller de kriterier som fastställts för användande av Lions namn och
emblem.
3. Det finns ingen begränsning avseende antal lionklubbar, distrikt och multipeldistrikt som
kan sponsra en enskild Lions ögonbank.
4. I områden som inte har någon Lions ögonbank uppmuntras lionmedlemmarna att stödja
Lions ögonbanker i andra områden.
5. Lionklubbar och lionmedlemmar skall ge ekonomiskt stöd till Lions ögonbanker
på frivillig basis.

Verksamhet
Lions ögonbanker skall upprätta samarbete med lämpliga medicinska inrättningar för
vägledning och information om gällande medicinsk standard.

Försäkringsskydd
Lions ögonbanker ska teckna lämpliga försäkringar, till exempel ansvarsförsäkring,
egendomsförsäkring och arbetsskadeersättning/arbetsförsäkring, vid sidan om organisationens
allmänna ansvarsförsäkring.

Erkänsla och PR
1. Lions ögonbanker uppmuntras att sända in information som är lämplig för publicering
till Lions Clubs International för användande vid offentliggörande av programmet och i
informationssyfte.
2. Lions ögonbanker skall uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter till Lions Clubs
International och andra Lions ögonbanker närhelst informationen kan medverka till att
programmets målsättningar uppnås.
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Resurser
Juridiska formulär och publikationer
Lista över Lions ögonbanker
Vanliga frågor om hornhinnedonationer (Eye Bank Association of America)
Global Alliance of Eye Bank Associations (GAEBA)
International Journal of Eye Banking
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