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Inledning.
Se detta avsnitt som en kortfattad beskrivning av Lions och hur Lions som
organisation arbetar, och hur vi ska arbeta. Det är viktigt att vi alla Lions är
medvetna om vad som gäller och följer de riktlinjer som vi gemensamt har
fastställt under lång tid. Om du behöver mer detaljkunskap rörande ett område
i bifogad text, föreslås att kontakta Distriktsguvernören eller sök mer
information på Lions Clubs Internationals hemsida https://lionsclubs.org

Medlemskap i Lions
Som medlem i Lions tillhör man en chartrad, dvs registrerad och godkänd Lionsklubb. För att bli en
Lionsklubb måste minst 20 personer anmäla sig villiga att tillsammans arbeta med Lions syften och
följa de etiska regler som gäller för alla klubbar, oavsett var i världen de befinner sig. Anmälan görs
(genom en blankett som kan fås via https://lionsclubs.org eller genom Lions kontor på Geijersgatan i
Stockholm) skriftligt och skickas till Lions Internationella kontor i Oak Brook, utanför Chicago i USA.
När ansökan är godkänd utfärdas ett registreringsbevis.
Registreringsbeviset kallas för charterbrev. Med detta charterbrev blir klubben därmed ansluten till
Lions Clubs International och har lika rätt, som alla andra Lionsklubbar, till att delta i diskussioner och
ta beslut som rör klubbens intresseområden lokalt, nationellt och internationellt, oavsett antal
medlemmar som klubben består av. Det finns dock en gräns där klubbens vara eller inte vara
kommer att ifrågasättas – då medlemsantalet understiger 10 medlemmar och/eller att man inte kan
fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot sitt distrikt/multipeldistrikt.
Skyldigheterna avser då att bidra till att betala in klubbens insamlade medel till de aktiviteter som
distriktet och som man på riksnivå fastställt att vi solidariskt ska betala in till gemensamma projekt.
(Med multipeldistrikt menas alla ingående distrikt i ett geografiskt område, i vårt fall Sverige. Sverige
har för närvarande 5 distrikt; 101-S (södra Sverige), 101-V (Västra Götaland) 101-M, (mellan Sverige),
101-O (Ostkusten) samt 101-N (Norrland).

Representation.
Alla beslut inom Lions fattas – utom sådana som strider mot de svenska eller internationella
stadgarna (och som därigenom inte är giltiga) - genom majoritet av närvarande delegater. I klubben
har alla aktiva medlemmar varsin röst som gäller klubbens aktiviteter. På övriga nivåer gäller att
klubben har representativ rösträtt. Antalet röster som en klubb har är beroende på klubbens
medlemsantal; ju fler medlemmar, desto fler röster erhåller man som klubb. Alla klubbar har minst
en röst oavsett medlemsantal.
En klubbmedlem kan utses att företräda klubben i alla beslutsärenden i de Lionsforum där beslut kan
tas. För att kunna nomineras av klubben till företrädare krävs att medlemmen har betalt sina
Lionsavgifter under verksamhetsåret samt har varit medlem i minst ett år och en dag i en Lionsklubb.

2020-08-17

Sid. 2
Som medlem i Lions har man möjlighet att tillträda ett antal funktioner inom Lions;
-

-

Kommittémedlem/ordförande, medlems-, ledar- och servicekoordinator utses av
Distriktsguvernören.
Tjänsteman; distriktskassör, distriktssekreterare, GMT, GST och GLT utses av
Distriktsguvernören och godkänns formellt av Distriktsmötet.
Vice Distriktsguvernör, 2 vice Distriktsguvernör nomineras av klubbarna och väljs av
Distriktsmötet genom majoritetsbeslut. Utnämningarna sker i succession, dvs om man har
blivit nominerad och vald som 2 vice Distriktsguvernör förutsätts att man kvarstår som 1 vice
Distriktsguvernör för att sedan tillträda som Distriktsguvernör. Man konfirmeras således vid
varje steg vid det återkommande Distriktsmötet.
Zonordförande väljs av de i zonen ingående klubbarna. För att bli zonordförande skall man ha
varit President i en Lionsklubb.
Distriktsguvernör. Nomineras av Distriktsmötet och utses av den Internationelle Presidenten
vid den årliga Convention (Årsmötet i Lions globalt). För att kandidera till Distriktsguvernör
måste man ha varit President i en Lionsklubb samt Zonordförande.

Alla medlemmar har rätt att nominera kandidater till valfri post inom Lions förutsatt att personen har
accepterat och som är kvalificerad för positionen och är valbar. Till exempel ska man vara nominerad
av sin egen klubb.

Kriterier för att kunna besluta i ärende inom Lions.
För att kunna delta i ett beslut – oavsett i vilket beslutande Lionsforum det gäller – krävs närvaro vid
beslutstillfället samt att man finns upptagen i en röstlängd, dvs en namnlista över alla registrerade
och röstberättigade personer vid mötet. För att kunna rösta måste man därför vara medlem i Lions –
en röst från en ställföreträdare som inte är Lionsmedlem är därför inte giltig. Detta ska beaktas i
synnerhet om klubben har passiva eller stödjande medlemmar där ingen nationell eller internationell
avgift erläggs.
Förutsättningen för att ett beslut överhuvudtaget ska kunna fattas är att:
- alla berörda kallas i god tid före mötet
- på förhand ges tillgång till ett relevant beslutsunderlag
- ges rimlig möjlighet att behandla ärendet, t ex vid ett klubbmöte
- kan infinna sig i tid för beslutsmötet.

Forum där beslut kan fattas.
Enkelt uttryckt kan enbart beslut fattas av enheter som har en ekonomisk verksamhet och som
därmed skall ha ett organisationsnummer. För Sveriges del kan ett Lionsbeslut fattas vid:
-

Den egna Lionsklubben
Vid det egna distriktsmötet där klubben ingår (5 distrikt i Sverige från och med 1/7 2019)
Vid Riksmötet årligen
Vid det internationella Världsmötet, Convention, som genomförs någonstans i världen
årligen.
2020-08-17

Sid. 3

De instanser som ska ha ett organisationsnummer är den enskilda klubben, distriktet samt
multipeldistriktet, dvs den högsta instansen för Lions i Sverige.

Beslutsgång
Vid klubbmötet fastställs klubbens inställning i en fråga enligt majoritetsbeslut genom omröstning.
Röstresultatet gäller då som klubbeslut i samma ärenden vid distriktsmöte, riksmöte och convention
genom representation av klubbföreträdare (delegat).
Observera att vid distrikts-, riksmöte och convention är det enbart klubbens beslut som gäller. Som
enskild medlem kan och får man delta i diskussioner i alla ärenden på en fastställd agenda men kan
som delegat endast framföra klubbens åsikter i motioner eller beslut som röstats fram genom
majoritetsröst i den egna klubben.

Rådgivande forum.
Utvecklingen av Lions som framgångsrik organisation bygger på idéutbyte och samarbete mellan
klubbar och intresseområden. Det finns därför flera rådgivande instanser inom Lions för att
underlätta detta, så kallade råd. De har i regel inget eget organisationsnummer och kan därför inte
fatta beslut i ekonomiska frågor. De kan däremot träffas och diskutera gemensamma ärenden samt
lämna rekommendationer till klubbarna för beslut vid ett beslutsforum (se föregående), dvs normalt
ett månadsmöte.
Om det redan finns ett fattat beslut rörande ett projekt eller en aktivitet så kan ett råd fatta ett
beslut om disponeringen av projektet inom ramen för beslutet. Det vill säga att man kan utarbeta hur
man ska gå vidare med det praktiska utförandet. Man har dock inte rätt att fatta beslut som inte
grundas på ett majoritetsbeslut av närvarande klubbar. Detta gäller samtliga nedan listade Lionsråd.

Exempel på sådana råd är:
-

Zonråd. I en geografisk närhet samlas ett antal Lionsklubbar för samråd och idéutbyte, så
kallat zonmöte. I zonen ingående klubbar väljer en zonordförande som verkar som
koordinator för klubbarna. I uppdraget ingår att hålla kontakten med samtliga klubbar och
informera om pågående och kommande aktiviteter och projekt på distrikts- och riksnivå.
Zonordföranden ingår alltid i distriktets distriktsråd. Zonen kan rekommendera klubbarna att
deltaga, bidra till eller stötta ett gemensamt projekt arbetsmässigt och/eller ekonomiskt.
Beslutet att i någon form delta i en zongemensam aktivitet är emellertid upp till den enskilda
klubben genom klubbomröstning.

-

Distriktsråd. I ett distrikt finns ett antal zoner som företräds av en koordinator,
zonordförande. Denne ingår i ett distriktsråd och väljs bland de klubbar som ingår i zonen vid
ett zonmöte på våren, aldrig genom personval på ett distriktsmöte. Övriga medlemmar i ett
distriktsråd är kommittéordföranden för specifika aktiviteter samt distriktsledning
(distriktsguvernör, vice- samt 2 vice distriktsguvernör, kassör och sekreterare) och utsedda
tjänstemän för medlems-, service och ledarutveckling. Vilka specifika kommittéordföranden
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som ska ingå i distriktsrådet bestäms av Distriktsguvernören vid presentationen av
kommande distriktsråd vid verksamhetsårets sista ordinarie Distriktsmöte. Distriktsrådet har
till uppgift att diskutera och bereda frågor för beslut vid distrikts- och riksmöten (=
beslutsforum) där distriktets uppfattning (dvs ingående klubbars) ska beslutas för åtgärd.
-

Guvernörsråd. Varje distrikt nominerar en distriktsguvernör som godkänns och utnämns av
den internationelle presidenten vid det årligen genomförda världsmötet, convention.
Guvernörerna svarar solidariskt för Lions verksamhet i Sverige under ett verksamhetsår och
har till uppgift att hålla kontakt med klubbar och zoner i sitt distrikt och verkställa beslut som
fattats vid distriktsmöten och riksmöten. Efter sitt verksamhetsår kommer de gemensamt att
skriva på verksamhetsberättelsen för sitt guvernörsår och äska om ansvarsfrihet vid det
kommande Riksmötet.

-

Internationella styrelsen. I princip samma funktions som ett guvernörsråd med den skillnad
att ansvarsområdet innefattar hela Lions. (208 länder/geografiska områden). Styrelsen leds
av den Internationelle Presidenten som nomineras av den internationella styrelsen och väljs
vid Convention att leda Lions under ett år.

Klubbens roll i Lions.
Den enskilda klubben är den enda enheten som aktivt bedriver en ekonomisk insamlingsverksamhet
inom organisationen. På distrikts- och riksnivå förvaltas och omfördelas medel i projekt och
aktiviteter som beslutats av berörda klubbar. Det ska noteras att all insamling görs i Lions Clubs
Internationals namn och alla insamlade medel tillhör därför Lions som organisation – inte den
enskilda klubben. Klubben har däremot rätt att förvalta insamlade medel enligt Lions Clubs
Internationals regelverk.
Förutom att förvalta klubbens tillgångar ska man i klubben hålla sig uppdaterad om vad som händer
inom Lions, både på zon-, distrikts- som på riksnivå. Vi har ansvaret att känna till vilka beslut som
fattas och på samma gång lämna information från klubben som bidrar till framgången för Lions som
organisation.
En registrerad klubb har rätt att ta del av, och lämna motioner till distrikts- och riksmöten som ju är
beslutsorgan inom Lions. Alla motioner som presenteras inför ett beslutsmöte ska genomgås,
diskuteras och behandlas i respektive klubb. I regel kommer motionerna klubben tillhanda via mail
från Distriktsguvernören. Klubbens åsikt ska sedan förmedlas av klubbens delgat(er) vid berört
beslutsmöte genom omröstning.
Det kan även vara lämpligt att diskutera motioner vid zonmöten där olika åsikter kan komma till tals.
Om ärendet inte har diskuterats vid ett klubbmöte eller att man som delegat uteblir vid omröstning
innebär detta att klubben måste acceptera beslut som fattats genom majoritet vid beslutsmötet
oavsett om det skiljer sig från klubbens uppfattning eller inte.

Skyldigheter.
När klubben bildades en gång i tiden (chartrades av minst 20 personer att bilda en ny Lionsklubb)
erhöll man ett godkännande i form av ett charterbrev. I och med att detta skrevs under av
medlemmarna godkände man samtidigt att verka enligt det regelverk som medföljde charterbrevet.
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Allvarliga avvikelser från regelverket kan medföra att charterbrevet kan återkallas och klubben
därmed riskerar att strykas från Lions register och därmed inte får verka som Lionsklubb. Regelverket
finns i Lions Clubs Internationals statuter och arbetsordning.
Som Lionsklubb är man skyldig att följa de beslut som en majoritet har fattat angående hur
insamlade medel ska användas. Att utebli från ett beslutsmöte är därför inget argument för att inte
bidra till beslutade avsättningar till gemensamma aktiviteter. Undantaget är givetvis om inte det
finns tillräckliga medel tillgängliga i klubbens aktivitetskassa.

Rättigheter.
Klubben har rätt att använda allt officiellt Lions-material för profilering och marknadsföring inklusive
logotyper och pressmaterial kostnadsfritt i syfte att företräda Lions Clubs International som lokal
ställföreträdare. Som delegat kan man företräda klubben i alla Lions-sammanhang. Som behörig
firmatecknare för klubben kan man ingå avtal dock ej så att skuldsättningen blir negativ, dvs att
klubbens tillgångar blir mindre än tillgångarna eller riskeras att bli så.
En rättighet som man ofta missar är att använda all kompetens som finns i distriktet. Det går att
bjuda in en befattningshavare i distriktet, tjänsteman eller kommittéperson som kommer till
klubben/zonen och berättar om något som kanske är oklart eller där det finns frågor runt omkring.
Man ställer upp om det finns tid och det kostar ingenting i regel. Pröva på!

Värt att tänka på.
Som företrädare för Lions Clubs International har man rätt att utforma och planera för Lionsaktiviteter efter egen bedömd omfattning. Det finns inga hinder att samarbeta med andra
Lionsklubbar men man får inte begära medel som bidrag till den egna verksamheten från en annan
klubb utan att distriktsguvernören har tagit del av förfrågan och gett ett godkännande.
Det föreligger inga hinder för samarbete med andra organisationer givet att det som klubben
engagerar sig för är en renodlad Lionsaktivitet, dvs som en del i ett större engagemang. Lions ska
eller får aldrig använda insamlade aktivitetsmedel till att finansiera andra hjälporganisationer eller
motsvarande.
Att skänka insamlade pengar till Röda Korset, Cancerfonden eller till Läkare Utan Gränser är därför
inte godtagbart. Ett vägande skäl är att Lions inte accepterar att insamlade medel får användas till
reklam, löner eller kontorshyra vilket andra organisationer tillåter. Att bli godkänd för ett 90-konto,
som Lions är, medger att upp till 25% av insamlade medel kan användas för administration vilket är
något som Lions alltid har vänt sig emot – och kommer så att göra fortsättningsvis. Lions är därmed
det enda 90-kontot som kan stå för att en insamling kommer fram till sagda destination utan
avbräck. Detta ska vi värna!
Undersök därför om Lions egna stiftelser för, exempelvis, cancer- eller diabetesforskning inte är mer
ändamålsenliga att sponsra jämfört med andra offentliga organisationer utanför Lions.
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