Reviderad policy för avstängning av lionklubbar.
I april 2010 antog den internationella styrelsen en reviderad policy kraft i juli 2010, vilken påverkar klubbar som
inte har betalat utestående skuld på sitt respektive klubbkonto inom föreskriven tid. Den reviderade policyn
lyder:
En klubb som har en utestående skuld på mer än USD 20 per medlem eller USD 1 000 per klubb, vilkendera
är lägre, vilken är äldre än 120 dagar, kommer automatiskt att stängas av. Detta omfattar lionklubbens charter,
rättigheter, förmåner och skyldigheter. I de fall klubben inte uppnår fullgod status senast den 28:e i månaden
efter den månad klubben stängdes av kommer klubben automatiskt att läggas ner.
Avstängning är en tillfällig återkallelse av lionklubbens charter, rättigheter, förmåner och skyldigheter på grund
av obetald skuld. Klubbar som har stängts av skall inte:
(a) Genomföra serviceaktiviteter.
(b) Genomföra insamlingsaktiviteter.
(c) Delta i distriktets eller multipeldistriktets evenemang och/eller seminarier.
(d) Delta i något röstningsförfarande utanför klubben.
(e) Stödja eller nominera kandidat till post i distriktet, multipeldistriktet eller på internationell nivå.
(f) Sända in månatliga medlemsrapporter och/eller andra rapportformulär.
(g) Stå fadder för en lionklubb eller bilda leoklubb eller lionessklubb.
Klubbar som har stängts av skall:
(a) Genomföra möten för att diskutera klubbens framtid samt fastställa de åtgärder som måste vidtas för att
klubben skall återfå fullgod status.
(b) Göra betalningar för att reglera den utestående skulden eller ansöka om en avbetalningsplan.
Denna reviderade policy medför allvarliga konsekvenser för de klubbar som inte betalar sina utestående
skulder inom föreskriven tid. Denna policy kan påverka klubbar som inte har betalat två faktureringar av
internationell halvårsvis medlemsavgift, vilka är äldre än 120 dagar. Klubbar som har stängts av kan återfå
aktiv status genom att betala in hela den utestående skulden. En reorganiseringsrapport krävs inte för att
återfå aktiv status, emellertid bör klubbtjänstemännen granska aktuell medlemslista omedelbart efter det att
klubben har återfått aktiv status.
Om du önskar ytterligare information är du välkommen att kontakta oss via e-post
membershipbilling@lionsclubs.org. Vi hoppas att alla klubbar granskar sina kontoutdrag regelbundet och
därefter gör betalningar inom föreskriven tid för att därmed säkerställa att klubben upprätthåller aktiv status.
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