CERTIFIERING AV LEO TILL LION
Använd detta formulär för att erhålla rabatt som tidigare leomedlem och för att tillgodoräkna tidigare år som leomedlem när du
går med i en lionklubb. Vem ska använda detta formulär:
1)

Klubbar som inte använder MyLCI för att lägga till medlemmar eller chartra klubbar eller

2)

Tidigare leomedlemmar över 30 år

Förnamn:

Efternamn:

Födelsedatum (MM/DD/ÅÅ):

E-postadress:

Verifiering av ålder:

Körkort

ID-kort

Pass

Personbevis

Annan handling

Lionklubbens namn
Lionklubbens nummer:

Medlemsnummer som lionmedlem:
(Förutom i en ny lionklubb)

Medlemsnummer som leomedlem:

(Förutom i en ny lionklubb)

Namn på tidigare leoklubb:
(om känt)

Blev leomedlem: (månad/år):

Avfördes som leomedlem (månad/år):

Totalt antal månader som leomedlem:
Typ av rabatt:

Tidigare leomedlem till och med 30 år

Tidigare leomedlem över 30 år

NAMNTECKNING : ____________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Klubbsekreterare, distriktsguvernör eller Guiding Lion
Genom att underteckna detta formulär intygar jag att jag är sittande distriktsguvernör, Guiding Lion eller lionklubbens sekreterare
och har verifierat att denna medlem är tidigare leomedlem och att all angiven information är korrekt.
Namn textat:

Liontitel:

Namnteckning:

Datum:

Tidigare leomedlemmar
som chartrar en ny lionklubb
Skicka formuläret och charterhandlingar till:
New Clubs Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Telefon: 630-203-3845
Fax: 630-571-1691
E-post: newclubs@lionsclubs.org

Tidigare leomedlemmar som går
med i en befintlig lionklubb
Lägg först till den tidigare leomedlemmen i klubben (via
MyLCI eller formuläret för att inrapportera medlemmar).
Skicka därefter detta formulär till:
Member Service Center
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523 USA
Telefon: 630-468-3830
Fax: 630-571-1687
E-post: MemberServiceCenter@lionsclubs.org

Tidigare leomedlem till och med 30 år
•

En befintlig eller tidigare leomedlem som går med i en
lionklubb.
o

Har varit leomedlem i minst ett år och en dag.

o

Från myndig ålder till och med 30 år.

•

Befrielse från charter-/inträdesavgift.

•

50 % rabatt på internationella avgifter.

Tidigare leomedlem över 30 år
•

•

En tidigare leomedlem som går med i en
lionklubb.
o

Har varit leomedlem i minst ett år och en
dag.

o

Över 30 år.

Befrielse från charter-/inträdesavgift.

Leo-till-Lion programmets rabatter
Charteravgift

Inträdesavgift

Internationell medlemsavgift

Tidigare leomedlem under 30 år

USD 0

USD 0

50 % rabatt

Tidigare leomedlem över 30 år

USD 0

USD 0

Ingen rabatt

Tillgodoräkna tidigare år som leomedlem
Dina år som leomedlem kommer att tillgodoräknas när du blir lionmedlem.
Certifikat för fullgjord leoservice
Alla leomedlemmar som fullgjort sina skyldigheter och avslutar sitt medlemskap i leoklubben är kvalificerade att erhålla ett
certifikat för fullgjord leoservice som erkänsla för deras bidrag i klubben och på hemorten. För att hämta certifikatet besöker
du www.lionsclubs.org och anger "certifikat för fullgjord leoservice" i sökfältet i det övre högra hörnet. Certifikat kan laddas
hem, göras personliga och skrivas ut av fadderklubben för att sedan överlämnas till den tidigare leomedlemmen vid en
lämplig ceremoni eller ett evenemang.
Ytterligare information
Frågor om Leo till Lion- programmet kan skickas till oss via e-post leo2lion@lionsclubs.org.
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