POLICY FÖR MEDLEMSKAP INOM DEN SVENSKA
LIONRÖRELSEN
Fastställd av Guvernörsrådet den 11 november 2006 i Linköping
Inledning
Möjligheten att få bli medlem i en Lionklubb i Sverige styrs av såväl formella som
informella regler och anvisningar. De formella reglerna kan utgöras av lagar men
även av tvingande bestämmelser i organisationens stadgar och arbetsordningar. De
informella reglerna finns framför allt i Lions ”etikdokument” – Lions Etik och Lions
syften, men kan även finnas i enskilda klubbars interna bestämmelser och/eller praxis.
Rent generellt kan man säga att en tillämpning av de informella bestämmelserna inte
får strida mot de formella.
Lions i Sverige, liksom i många andra länder har intensifierat sina ansträngningar för
att skaffa nya medlemmar för att på så sätt kunna uppfylla vårt åtagande att hjälpa
människor i nöd.
Formella regler – enligt lag
Lionklubbar räknas till ideella föreningar. För att erhålla begränsad skatteskyldighet
måste klubben dessutom vara en allmännyttig ideell förening. Det krävs att följande
kriterier är uppfyllda för att få räkna sig hit:
Ändamål
Verksamhet
Öppenhet
Fullföljd
Ändamålskravet
Lionklubben ska ha som huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.
Exempel på dylika ändamål är:
att utöva hjälpverksamhet bland behövande,
att främja vetenskaplig forskning vid akademier, högskolor och liknande institutioner,
att främja nordiskt samarbete samt
att främja religiöst, välgörande, socialt, politiskt, konstnärligt, idrottsligt eller liknande
kulturella ändamål.
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Verksamhetskravet
Det räcker inte endast med att det ändamål som anges i stadgarna är allmännyttigt.
Den verksamhet som faktiskt bedrivs ska också till 90-95 % tillgodose allmännyttigt
ändamål.
Öppenhetskravet
En Lionklubb får inte vägra någon inträde eller utesluta någon som delar Lions
målsättning och följer våra stadgar. Skatteverket medger dock att generellt sett kan
verksamhetens art göra ett begränsat medlemskap naturligt.
Fullföljdskravet
Lionklubben måste använda minst 80 % av inkomsterna (aktivitetsinkomster plus
medlemsavgifter) till allmännyttiga ändamål sett över en 5-årsperiod.
Formella regler – stadgemässiga
Lions internationella stadgar och arbetsordning
I de internationella stadgarnas Artikel III, Moment 3 sägs följande om krav för
medlemskap:
”Endast myndiga personer, som åtnjuter ett gott anseende i samhället, kan bli
medlemmar i en enligt stadgarna invigd klubb.”
I arbetsordningens Artikel I, moment 8 stadgas följande:
”Ingen person, förutom hedersmedlem och associerad medlem, får samtidigt vara
medlem i mer än en klubb.”
Detta är allt som sägs i de internationella stadgarna och arbetsordningen. Det innebär
att man måste ge en tolkning åt vad som anses med ”åtnjuter ett gott anseende i
samhället.” För detta kan vi finna viss vägledning i våra egna svenska stadgar.
Normalstadgar för Lions Club i MD 101
I normalstadgarnas § 3 om medlemskap sägs:
”Varje välrenommerad myndig person som förklarat sig villig att följa Lions Clubs
Internationals syften och etik kan bli medlem. Klubben bör inte rekrytera medlemmar
utanför sitt verksamhetsområde.”
I § 8 finns bestämmelser om transfermedlemmar:
”En medlem som har ansökt om överflyttning (transfer) av sitt medlemskap från en
annan Lions Club skall styrka att han eller hon fullgjort sina skyldigheter mot den
klubben.
Styrelsen får bevilja medlemskap genom transfer efter att ha hört
medlemskommittén.”
Det är således medlemskommittén och inte en fadder som vid fråga om transfer
rekommenderar ett medlemskap eller ej. Eftersom det finns ett tidigare medlemskap,
måste utgångspunkten vara att medlemmen i fråga tidigare prövats i enlighet med
normalstadgarna (i den tidigare klubben). Det som är aktuellt att undersöka för
medlemskommittén är i första hand om medlemmen har fullgjort alla ekonomiska
skyldigheter gentemot den tidigare klubben. Dessutom bör prövas om medlemmen i
den tidigare klubben följt Lions Clubs Internationals syften och etik. Detta kan med
fördel ske genom ett telefonsamtal med den tidigare klubbens president eller
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medlemsordförande. Visar det sig att det inte föreligger några ekonomiska hinder eller
brott mot Lions syften eller etik så ska medlemskommittén rekommendera ett
medlemskap i den egna klubben.
Informella regler
Lions Etik och Syften
Lions etik och syften återfinns i princip likalydande i alla lionländer. Detta
”etikdokument” gör att alla lions i hela världen i stor utsträckning förenas i
gemensamma värderingar. Detta är en stor styrka för sammanhållningen inom
organisationen. Från denna utgångspunkt är det då naturligt att en förutsättning för ett
medlemskap i en Lionklubb är att en tilltänkt medlem måste avlämna en försäkran om
att följa Lions etik och syften.
Andra informella regler
Varje klubb har sina egna traditioner när det gäller att bedriva verksamheten. Man kan
antingen ha dokumenterat dessa eller så återfinns de i den praxis efter vilken klubben
arbetar. Dessa skrivna eller oskrivna klubbregler får inte strida mot varken Lions
stadgar eller arbetsordning och inte heller gentemot Lions etik och syften. Det är
viktigt att en blivande medlem informeras även om dessa informella regler innan han
eller hon bestämmer sig för att söka medlemskap.
Sammanfattning
Det regelverk inom Lions Clubs International, som reglerar förutsättningarna för ett
medlemskap är som framkommit inte särskilt omfattande.
En grundläggande princip som man kan läsa ut av bestämmelserna är att det inte finns
utrymme att neka ett medlemskap på grund av faktorer som kan anses
diskriminerande. Det går alltså inte att neka ett medlemskap på grund av ålder, kön,
religion, etnisk tillhörighet eller annat som kan uppfattas som diskriminerande.
En person som har varit medlem i en klubb och vill flytta till en annan klubb, vet att
klubbarna styrs av samma formella regelverk oavsett var den är belägen. Detta gör det
lätt att komma in i den nya miljön, under förutsättning att man fått information om
den nya klubbens informella skrivna regler eller i form av praxis.
Finner man vid en bedömning av en ansökande medlem att han eller hon inte
uppfyller reglerna för medlemskap bör man i en rak diskussion förklara varför man
inte vill eller kan rekommendera ett medlemskap. Det är viktigt att föra fram skälen
på ett positivt sätt så att den ansökande inser att han eller hon bör dra tillbaka ansökan
med en fortsatt positiv syn på Lions.
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