NORMALSTADGAR
för Lions Club i MD 101

Dessa normalstadgar har antagits av Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla från och
med 1 juli 1995 och har ändrats av Riksmötet i Borås 1997 samt Halmstad 2005
och Åre 2013.
Namn och verksamhet
§1 Klubbens namn är Lions Club
..............................................
Klubben är ansluten till Lions Clubs International
och är en ideell sammanslutning av kvinnor och
män, som gemensamt vill arbeta enligt Lions Clubs
International’s syften och etik.
Klubbens verksamhetsområde är normalt
.............................................

Ändamål
§ 2 Klubbens ändamål är att främja och aktivt
deltaga i samhällsnyttig verksamhet av humanitär,
social och kulturell art samt att skapa och
upprätthålla en anda av samförstånd mellan
jordens folk.
Klubben får inte sätta som mål att den skall främja
medlemmarnas ekonomiska intressen.

En allmän medlem skall, utöver de internationella
och nationella avgifterna, betala den avgift som
klubben fastställer.

Hedersmedlem
En person, som inte innehar annat medlemskap i
klubben, men som gjort samhället eller klubben
betydande tjänster och som klubben beslutat att
visa särskild heder.
En hedersmedlem får deltaga i klubbens
sammanträden men har inte rösträtt eller rätt att
inneha någon befattning inom klubben.
Samtliga avgifter för en hedersmedlem skall
betalas av klubben.

Privilegierad medlem

En medlem som varit medlem i organisationen
under minst 15 år och som på grund av sjukdom,
hög ålder eller annan orsak är nödgad att lämna sin
ställning som aktiv medlem och som genom beslut
av styrelsen har överförts till privilegierad medlem.
En privilegierad medlem behåller alla sina
medlemsförmåner utom rätten att inneha någon
Medlemskap
befattning inom klubb, distrikt eller Lions Clubs
International.
§ 3 Varje välrenommerad myndig person som
förklarat sig villig att följa Lions Clubs Internationals En privilegierad medlem skall, utöver de
syften och etik kan bli medlem. Klubben bör inte
internationella och nationella avgifterna, betala
aktivt rekrytera medlemmar utanför sitt
den avgift som klubben fastställer.
verksamhetsområde.
§ 4 En medlem kan i klubben vara aktiv medlem,
allmän medlem, hedersmedlem, privilegierad
medlem, ständig medlem, associerad medlem eller
ansluten medlem.

Aktiv medlem
En medlem som har alla rättigheter och
skyldigheter som ett medlemskap i Lions innebär.

Allmän medlem
En medlem som har flyttat från orten eller som av
hälsoskäl eller annan giltig orsak inte regelbundet
kan deltaga i klubbens sammanträden och som
genom beslut av styrelsen har överförts till allmän
medlem. Styrelsen skall ompröva sitt beslut var
sjätte månad.
En allmän medlem saknar rösträtt vid
distriktsmöten, riksmöten och internationella
kongresser och får inte inneha någon befattning
inom Lions Clubs International.
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Ständig medlem
En medlem som antingen varit aktiv medlem
under minst 20 år och som gjort betydande
insatser för klubben, orten eller Lions Clubs
International eller som varit aktiv medlem i minst
15 år och som har fyllt 70 år eller som är allvarligt
sjuk och som genom beslut av Lions Clubs
Internationals styrelse beviljats ständigt
medlemskap.
En ständig medlem har samma rättigheter som
en aktiv medlem så länge medlemmen fullgör de
skyldigheter som en aktiv medlem skall fullgöra.
En ständig medlem skall, i stället för framtida
internationella avgifter, betala det belopp som vid
varje tillfälle gäller enligt beslut av Lions Clubs
International. Ständig medlem skall därutöver till
klubben betala den skäliga avgift, inklusive den
nationella avgiften, som fastställts av klubben.

Associerad medlem
Medlem som innehar aktivt medlemsskap i en
Lions Club, men som är bosatt eller arbetar på
annan ort som har en Lions Club, kan erbjudas
associerat medlemskap av styrelsen i den
sistnämnda klubben. Denna ställning skall granskas
av klubbstyrelsen varje år. Associerad medlem skall
inte inrapporteras på sistnämnda klubbs medlemsoch aktivitetsrapport.
Associerad medlem har rösträtt vid de klubbmöten
i den nya klubben där hon eller han är närvarande,
men kan inte representera klubben som delegat
vid distriktsmöte, riksmöte eller internationell
kongress. Hon eller han kan inte inneha uppdrag i
klubbens namn på distrikts- eller
mutipeldistriktsnivå eller på internationell nivå.
Associerad medlem skall inte betala internationell
avgift eller avgift till multipel- eller deldistrikt i den
nya klubben, utan skall betala dessa avgifter i den
klubb där hon eller han innehar det aktiva
medlemsskapet. En associerad medlem skall dock
betala sådana medlemsavgifter som den nya
klubben får fastställa.

Minst 75 procent av de närvarande
röstbe rättigade medlemmarna måste rösta för
uteslutning för att beslutet skall bli giltigt.
Den medlem som berörs av beslutet får inte vara
närvarande när frågan behandlas.
§ 8 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 en ansökan om medlemskap
genom transfer efter att ha hört
medlemskommittén.

Avgifter
§ 9 Årsavgiften för kommande verksamhetsår skall
fastställas av ett klubbsammanträde före juni
månads utgång.
Årsavgiften skall innefatta kostnaderna för
klubbens administrativa verksamhet, samt
avgifterna till Lions Clubs International,
multipeldistriktet och det egna deldistriktet.

§ 10 Klubben får besluta att en ny medlem, en
transfermedlem eller en återintagen medlem skall
Kvalificerad person som för närvarande inte har
betala en inträdesavgift. Avgiften skall fastställas vid
möjlighet att delta som aktiv medlem i klubben,
ett klubbsammanträde och bör inte vara högre än
men som vill stödja denna och dess serviceinsatser
den inträdesavgift som klubben skall betala till
och som vill vara ansluten till densamma. Anslutet
Lions Clubs International.
medlemskap kan tilldelas på inbjudan av
klubbstyrelsen. Ansluten medlem har rösträtt vid de En återintagen medlem, som ansökt om
återinträde senast tolv månader efter utträdet, skall
klubbmöten han/hon är närvarande, men kan inte
betala högst halva inträdesavgiften.
representera klubben som delegat vid

Ansluten medlem

distriktsmöte, riksmöte eller internationell
kongress.
Ansluten medlem kan inte inneha klubb-, distriktseller internationella befattningar eller
kommittéuppdrag i klubbens namn på distrikts-,
multipeldistrikts- eller internationell nivå.
Ansluten medlem skall betala internationell avgift
och multipel- och distriktsavgifter samt andra
avgifter som klubben fastställer.
§ 5 Hedersmedlem och associerad medlem får
samtidigt vara medlem i mer än en Lions Club.
§ 6 En medlem kan beviljas utträde ur
klubben av styrelsen under förutsättning att alla
avgifter, som har förfallit på utträdesdagen, är
betalda.
§ 7 En medlem som trots krav inte har betalt de
avgifter som har förfallit eller som, om det är fråga
om en aktiv medlem, har varit frånvarande vid fyra
på varandra följande klubbsammanträden eller som
visat sig ovärdig att vara medlem i en Lions Club får
uteslutas genom beslut på ett klubbsammanträde.
Innan en fråga om uteslutning behandlas vid ett
klubbsammanträde, skall styrelsen i god tid
underrätta medlemmen om uteslutningsrisken.
En fråga om uteslutning måste delges samtliga
medlemmar genom en skriftlig kallelse.

Styrelsen
§ 11 Styrelsen är klubbens verkställande organ.
Styrelsen är ansvarig för att arbetet inom klubben
bedrivs i enlighet med multipeldistriktets stadgar
och arbetsordning. Styrelsen skall före beslut
bevaka att klubben inte sätts i skuld över sina
tillgångar och att beslut inte tas om utgifter för
ändamål som är främmande för Lions Clubs
Internationals och klubbens syften.
Styrelsen skall bereda och yttra sig över de
ärenden där beslut skall fattas av ett
klubbsammanträde, om inte ärendet skall
handläggas av en särskild kommitté.
Styrelsen får besluta om klubbens utgifter inom de
budgetramar och övriga villkor som fastställts av
ett klubbsammanträde och i övrigt inom de ramar
som framgår av Lions Clubs Internationals
stadgar och arbetsordning.
§ 12 Styrelsen skall bestå av minst sex ledamöter.
Antalet ledamöter utöver detta skall bestämmas av
klubbsammanträdet senast i februari månad.
I styrelsen skall alltid ingå president, omdelbart
föregående president, vice president,sekreterare,
kassaförvaltare och ordförande i medlemskommittén. Därutöver kan klubbmästare, tail twister och
och valda direktorer ingå i styrelsen om
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klubbsammanträdet så beslutar.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal skall den mening gälla vilken ordförande
biträder.

Kommittéer mm
§ 13 Varje klubb skall utse en nomineringskommitté
och en medlemskommitté.
Presidenten får utse de övriga kommittéer som
behövs för att klubben skall kunna fullgöra sina
uppgifter. Presidenten bör, när han eller hon utser
kommittéerna ta hänsyn till multipeldistriktets
kommittéer och projektgrupper som utsetts av
Riksmötet eller guvernörsrådet.
§ 14 Nomineringskommittén skall bestå av minst tre
ledamöter. I kommittén skall ingå minst en vice
president och två ledamöter som inte ingår i
styrelsen.
§ 15 Medlemskommittén skall bestå av tre
ledamöter. Mandattiden skall vara tre år med val av
en ledamot varje år. Omedelbart omval bör inte
göras.
Den medlem som fullgör sitt tredje år i kommittén
skall vara dess ordförande och skall ingå i klubbens
styrelse.

Val
§ 16 Styrelsen skall väljas på ett klubbsammanträde
senast i mars månad (valsammanträdet).
Mandattiden för en styrelseledamot är ett år med
tillträde den 1 juli. För sekreteraren och
kassaförvaltaren får klubben dock besluta att
mandattiden skall vara två år.
Omedelbart omval bör inte göras.
Om vakans upptår på en post i styrelsen, skall
fyllnadsval ske på ett klubbsammanträde snarast
möjligt.

§ 20 Klubbsammanträdet är klubbens högsta
beslutande organ.
Ett klubbsammanträde får besluta i alla typer av
ärenden om inte annat framgår av stadgar eller
arbetsordning.
Klubbsammanträdet är beslutsmässigt när minst
en tredjedel av klubbens aktiva medlemmar är
närvarande om inte något annat är särskilt
föreskrivet.
§ 21 Klubben skall hålla klubbsammanträden
regelbundet minst en gång i månaden på den dag i
månaden som har rapporterats till Lions Clubs
International.
Styrelsen får besluta att klubben inte skall hålla
några sammanträden under två månader per
verksamhetsår eller att, om särskilda skäl
föreligger, tillfälligt ändra sammanträdesdag.
En tillfällig ändring av sammanträdesdag skall
delges samtliga medlemmar skriftligen.
§ 22 Klubbsammanträdet får besluta att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden till styrelsen eller
till en kommitté eller klubbmedlem.

Firma
§ 23 Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen,
av presidenten tillsammans med en eller två andra
styrelseledamöter enligt styrelsens beslut.

Ekonomi och revision
§ 24 Klubbens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli till
och med 30 juni.

§ 25 Klubbens aktivitetsmedel och avkastningen av
dessa medel får inte användas för att betala
klubbens administrativa kostnader.
Aktivitetsmedel skall hållas skilda från klubbens
administrativa medel och skall sättas in på ett eller
flera särskilda konton.
Om aktivitetsmedel och administrativa medel
särredovisas i bokföring och bokslut får medlen
§ 17 Valet av styrelsen skall alltid förberedas av
nomineringskommittén. Kommittén skall utses på ett sättas in på ett gemensamt bank- eller
postgirokonto. Räntan på ett gemensamt konto
klubbsammanträde senast i september månad.
skall fördelas proportionellt.
Nomineringskommittén skall lägga fram sitt
förslag till ny styrelse på ett klubbsammanträde
senast i februari månad (nomineringssam§ 26 Klubben skall välja minst två revisorer och två
ersättare. En av revisorerna och en av ersättarna
manträdet).
kan vara fristående i förhållande till Lions Clubs
§ 18 Medlemmarna har rätt att lägga fram förslag på International (externa).
Revisorer och ersättare skall väljas på
kandidater till styrelsen.
valsammanträdet efter förslag från nomineringsNominering får ske fram tills valet skall ske.
kommittén.
§ 19 Medlemmarna skall kallas skriftligen minst en
vecka före såväl nomineringssammanträdet som
valsammanträdet. Nomineringskommitténs förslag
skall bifogas kallelsen.

Klubbsammanträde
(allmänt sammanträde)
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§ 27 Vid klubbsammanträdet i september månad
skall den senast avgångna styrelsen presentera sin
verksamhetsberättelse.
Vid samma sammanträde skall revisorerna
presentera sin revisionsberättelse med förslag i

fråga om ansvarsfrihet för föregående års
förvaltning varefter klubben skall besluta om
ansvarsfrihet för den senast avgångna styrelsen.

Aktiviteter
§ 28 Paragrafen flyttad till Stadgar för
multipeldistrikt 101, Sverige § 34a.

Delegater
§ 29 Klubben bör sända delegater till Riksmötet och
Distriktsmötet enligt stadgarna för MD 101 Sverige
och till Lions Clubs Internationals kongress enligt
de internationella stadgarna.

Emblem och färger
§ 30 Klubben skall använda samma emblem och
färger som Lions Clubs International.
Till Lions logotyper används fäger:
Lions officiella logotyp - enfärgs:
PMS 287
Lions officiella logotyp - tvåfärgs:
PMS 287 och PMS 7406

Ändring av klubbstadgarna mm
§ 31 Klubben har rätt att anta klubbstadgar som
avviker från normalstadgarna. Beslut att anta eller
ändra klubbstadgar skall fattas av ett
klubbsammanträde. Ett förslag till ändring av
klubbstadgar skall delges medlemmarna skriftligt
tillsammans med kallelse till det sammanträde då
förslaget skall behandlas.
Om ett förslag till nya stadgar för en klubb avviker
från det av Riksmötet antagna normalförslaget skall
guvernörsrådet beredas tillfälle att yttra sig före
antagandet. En klubb får inte anta sådana delar av
ett förslag till nya stadgar som avstyrkts av
guvernörsrådet.
Om en klubb inte antagit stadgar eller
klubbarbetsordning enligt andra stycket i denna
paragraf senast den 30 juni 1997 skall klubben
därefter anses ha antagit av Riksmötet 1995
antagna förslag, med de ändringar som
efterföljande Riksmöten beslutat, till normalstadga
och normalarbetsordning för Lions Club i
multipeldistrikt 101 Sverige.
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NORMALARBETSORDNING
för Lions Club
i MD 101
Denna normalarbetsordning har antagits av Riksmötet i Borås 1997.
§ 1 Styrelseledamöternas arbetsuppgifter
Presidenten
-

-

-

Presidenten skall
leda klubbens verksamhet;
leda förhandlingarna vid klubbens och
styrelsens sammanträden;
efter att ha hört den pågående styrelsen,
tillsätta ständiga och särskilda kommittéer
med undantag av nomineringskommittén och
medlemskommittén;
ansvara för att ordförandena får sina
arbetsuppgifter klarlagda;
ansvara för att aktivitetsmedel och
avkastningen av dem inte används för att
täcka klubbens administrativa kostnader;
delta i zon- och regionmöten inom zonen
respektive regionen;
representera klubben om inte klubben har
utsett någon annan.

Presidenten har rätt att vara närvarande vid
samtliga kommittésammanträden.

Sekreteraren

-

till Lions Clubs International lämna en
kassarapport varje halvår;
delta i zonmöten inom zonen.

Vice presidenten/presidenterna
Vice presidenten/presidenterna skall, i den
ordning de är valda, ersätta presidenten vid
förfall samt i övrigt utföra de uppgifter som
klubbmötet eller presidenten ålägger dem.

Directorn/directorerna
-

-

Directorn/directorerna skall
ersätta sekreteraren samt, presidenten och
vice presidenterna om samtliga är
frånvarande.
i övrigt vara en allmän resurs i styrelsens
arbete.

Klubbmästaren
Klubbmästaren skall ordna klubbaftnar och
fester samt vara klubbens materialförvaltare.

Tail Twistern

Tail Twistern skall verka för trivseln på
Sekreteraren skall
sammanträdena. Tail Twistern har rätt att
utfärda kallelser till styrelse- och
utan omröstning besluta om ”böter” för en
klubbsammanträden samt upprätta förslag till
medlem om inte klubbmötet har beslutat
föredragningslista, om det inte uppdragits åt
annat. Denna rätt skall användas på ett
någon annan;
smidigt och humoristiskt sätt.
föra protokoll över sammanträden och
anteckna närvaron;
§ 2 Fadderns uppgifter
föra register över klubbens medlemmar;
En fadder bör utses för såväl nya
ansvara för klubbens korrespondens;
medlemmar som chartermedlemmar och är i
delta i zonmöten inom zonen;
första hand ansvarig för att en person som
skall väljas in i klubben är lämplig som
till Lions Clubs International sända in
medlem.
a) förteckning över nyvalda styrelse- och
En fadder skall presentera den nye
kommittéledamöter på fastställda formulär,
medlemmen på ett klubbsammanträde och
b) månadsrapporter
har ansvaret för att medlemmen får
c) övriga uppgifter som begärs;
information om Lions Clubs International,
distriktet och klubben såväl före inträdet som
därefter i den omfattning det är skäligt. Om
Kassaförvaltaren
anmärkning i något avseende riktas mot en
medlem bör rättelse i första hand sökas
Kassaförvaltaren skall
genom fadderns medverkan.
ansvara för klubbens räkenskaper;
-

64

lämna en kassarapport vid varje
klubbsammanträde;
ansvara för att aktivitetsmedel och
avkastningen av dem hålls åtskilda från
administrativa medel;

§ 3 Kommittéer
Utöver vad som framgår av stadgarna bör
presidenten, allt efter klubbens behov,
tillsätta lämpliga kommittéer. Följande

ständiga kommittéer bör dock tillsättas.
Aktivitetskommitté
Finanskommitté
Informationskommitté
Internationell hjälpkommitté
Programkommitté
Närvaro- och kongresskommitté

Kommittéernas uppgifter

Medlemskommittén
Medlemskommittén skall förbereda ärenden
som rör intagning av nya medlemmar samt
verka för att faddrarna fullgör sina
åligganden.

Nomineringskommittén
Nomineringskommittén skall förbereda val
inom klubben och kan förbereda val till
poster inom deldistrikt och multipeldistrikt.

§ 4 Ändring av arbetsordningen
Aktivitetskommittén
Aktivitetskommittén skall ta initiativ till
lämpliga aktiviteter och ansvara för
aktiviteternas genomförande.

Finanskommittén
Finanskommittén skall tillsammans med
kassaförvaltaren upprätta budgetförslag och
biträda övriga kommittéer i deras
ekonomiska planering.

Informationskommittén
Informationskommittén skall svara för
information om Lions och den egna klubbens
verksamhet. Kommittén skall i sitt arbete
rikta sig mot såväl medlemmarna med
särskild tonvikt på nya medlemmar som mot
allmänheten.

Klubben har rätt att anta en arbetsordning
som avviker från normalarbetsordningen.
Beslut att anta eller att ändra en
arbetsordning beslutas av ett
klubbsammanträde. Ett förslag till ändring av
klubbens arbetsordning skall delges
medlemmarna skriftligt tillsammans med
kallelse till det sammanträde då förslaget
skall behandlas.
Om ett förslag till ny arbetsordning för en
klubb avviker från det av Riksmötet antagna
normalförslaget skall guvernörsrådet
beredas tillfälle att yttra sig före antagandet.
En klubb får inte anta sådana delar av ett
förslag till ny arbetsordning som avstyrkts av
guvernörsrådet.

Internationella hjälpkommittén
Internationella hjälpkommittén skall verka för
att klubben aktivt arbetar med egna och
Lions olika internationella aktiviteter och
projekt som syftar till att lämna bistånd till
hjälpbehövande.

Programkommittén
Programkommittén skall arrangera
underhållande och givande program för
klubbens sammanträden och i övrig biträda
klubbmästaren.

Närvaro- och kongresskommittén
Närvaro- och kongresskommittén skall verka
för att medlemmarna besöker den egna
klubbens och andra klubbars sammanträden
samt zon-, regions- distrikts- och riksmöten.

Ungdomskommittén
Ungdomskommittén skall verka för att
klubben aktivt arbetar med Lions olika
ungdomsfrågor som t ex Lions
ungdomsläger och ungdomsutbyte, Lions
Quest, Lions kamp mot narkotika och Leo.
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Inom ramarna för Lions Clubs Internationals stadgar gäller följande

STADGAR
FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, SVERIGE
Antagna av Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla
från och med den 1 juli 1995 och ändrade av
Riksmötena i Sundsvall 1996, Borås 1997, Stockholm 1998, Falkenberg 1999, Borlänge 2000,
Malmö 2001, Örebro 2002, Piteå 2003, Halmstad
2005, Trollhättan 2006 ,Jönköping 2007, Uppsala
2008, Umeå 2009, Visby 2010, Kalmar 2011.

§ 6 Multipeldistriktets guvernörsråd har ansvaret för
multipeldistriktets angelägenheter innefattande
såväl de av Riksmötet som guvernörsrådet
beslutade riksomfattande aktiviteterna som
multipeldistriktets ekonomiförvaltning och övrig
administration. Därutöver är guvernörsrådet ett
rådgivande organ åt medlemmar, klubbar och
deldistrikt.

Multipeldistriktets programförklaring
och motto

§ 7 Guvernörsrådet skall särskilt
- diskutera och inom multipeldistriktet
rekommendera riktlinjer rörande samordnande
åtgärder för att stimulera medlemmar och klubbar i
Lionarbetet ;
svara för multipeldistriktets information till
medlemmar och klubbar;
verka för att de personer som åtar sig
uppdrag inom Lionrörelsen erbjuds
möjligheter till utbildning för uppdraget.
inför Riksmötet lägga fram förslag till budget
för nästkommande verksamhetsår;
förvalta multipeldistriktets medel inom
ramarna för den av Riksmötet fastställda
budgeten
Guvernörsrådet skall i övrigt arbeta på det sätt som
framgår av multipeldistriktets arbetsordning.

§ 1 Multipeldistrikt 101 Sverige är en del av Lions
Clubs International som är en internationell
sammanslutning av klubbar vilka genom vänskap
och aktiva insatser hjälper människor i nöd eller
som av annan orsak behöver vår hjälp och främjar
fred i världen. Genom Lions Clubs International är
lionrörelsen i Sverige ansluten till FN:s deklaration
om de mänskliga rättigheterna och fördömer
därmed bla våld och förtryck i alla former. Lions är
en politisk och religiöst obunden organisation och
lionmöten skall vara forum för öppen diskussion av
frågor av allmänt intresse utan inblandning av
partipolitik eller religiösa särintressen. Utöver Lions
Clubs Internationals valspråk “We Serve - Vi tjäna”
är multipeldistriktets motto ”Lions för
samhällsansvar och livskvalitet”.

Multipeldistriktets omfattning
och indelning
§ 2 Multipeldistrikt 101 Sverige består av klubbar
inom Sverige, som är anslutna till The International Association of Lions Clubs (Lions Clubs
International, LCI).
§ 3 Multipeldistriktet är indelat i deldistrikt.
Förändring av antalet deldistrikt och gränserna för
dem beslutas av Lions Clubs International efter
framställning från Riksmötet.

Riksmötet
§ 4 Riksmötet är multipeldistriktets högsta
beslutande organ. Riksmötet fastställer riktlinjer
och budget för kommande verksamhetsår.

Guvernörsrådet
§ 5 Guvernörsrådet består av de inom varje distrikt
valda distriktsguvernörerna och av guvernörsrådets
ordförande. Om en distriktsguvernör är jävig eller
förhindrad att delta i guvernörsrådets sammanträde
skall vice distriktsguvernören ersätta
distriktsguvernören.
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§ 8 Guvernörsrådet bör delegera sin beslutanderätt
i ärenden som inte är av principiell natur till
guvernörsrådets ordförande eller arbetsutskottet
eller till multipeldistriktets kommittéer eller
projektgrupper eller till enskild medlem.
Guvernörsrådets ordförande får dock utan särskild
delegation besluta i brådskande ärenden där rådets
beslut inte hinner avvaktas.
Beslut som fattats med stöd av delegation eller i
brådskande ärenden skall rapporteras till
guvernörsrådet på det sätt rådet bestämmer.
§ 9 Vid omröstning inom guvernörsrådet har rådets
ordförande utslagsröst vid lika röstetal utom vid val
då lottning skall ske.

Arbetsutskottet och ordförandena
§ 10 För handläggning och verkställighet av guvernörsrådets administrativa uppgifter samt för
beredning av ärenden till rådets sammanträden
skall det finnas ett arbetsutskott.
§ 11 Arbetsutskottet består av guvernörsrådets
ordförande, som också är utskottets ordförande,
guvernörsrådets vice ordförande, guvernörsrådets
närmast föregående ordförande samt
multipeldistriktets controller.
§ 12 Guvernörsrådets ordförande och vice

ordförande väljs av Riksmötet för en tid av ett år.
Multipeldistriktets controller väljs av Riksmötet för
en tid av tre år. Omval får inte ske i samma
befattning.
§ 12a Valbar till posten som guvernörsrådets
ordförande är guvernörsrådets vice ordförande. Om
synnerliga skäl föreligger är förutvarande och
avgående distriktsguvernörer valbara.
Valbar till posten som guvernörsrådets vice
ordförande är förutvarande och avgående
distriktsguvernör.
Utöver de krav som föreskrivs i inter-nationella
stadgarna bör såväl guvernörsrådets ordförande
som vice ordförande ha dokumenterad erfarenhet
från ledande befattning som inkluderat ekonomiskt
ansvar eller motsvarande erfarenheter inom
företag, offentliga sektorn eller annan organisation.
§ 12b Multipeldistriktets controller skall ha
kunskaper i och dokumenterad erfarenhet av
ekonomisk redovisning. Controllern ska ha bred
kunskap om och stor erfarenhet av den verksamhet
som bedrivs inom Lions. Vid bedömning av
erfarenhet och kunskap skall den som kandiderar till
funktionen som controller ha tjänstgjort en hel
mandatperiod som distriktsguvernör eller bedöms
på annat sätt ha införskaffat motsvarande kunskap
och erfarenhet.

multipeldistriktet bildar multipeldistriktets
hedersråd. Hedersrådet är ett rådgivande organ till
guvernörsrådet.
§ 17 Hedersrådet skall inom sig utse en ordförande.
Hedersrådet får utse ett arbetsutskott och
bestämma utskottets arbetsuppgifter

Besvärskommitté
§ 18 Guvernörsrådet skall vid behov och i enlighet
med Lions Clubs International dokument
”Förfarande vid inlämnande av besvär” utse en
besvärskommitté för prövning av besvär avseende
tolkning, överträdelse och tillämpning av Lions
internationella stadgar, arbetsordning, policy och
förfarande. Kommittén skall bestå av tre ledamöter.
Första stycket gäller i tillämpliga delar avseende
stadgar, arbetsordning och andra liknande
bestämmelser för multipeldistrikt 101.

Räkenskapsår
§ 19 Multipeldistriktets räkenskapsår tillika
verksamhetsår skall vara den 1 juli -30 juni.

Firma
§ 20 Multipeldistriktets firma tecknas, förutom av
guvernörsrådet, av rådet utsedda personer, dock
alltid minst två i förening.

Riksvalnämnden

Revision

§ 13 För multipeldistriktet skall finnas en
riksvalnämnd som består av minst tre ledamöter.
Riksmötet väljer såväl ordförande som övriga
ledamöter.

§ 21 Riksmötet skall årligen utse två revisorer och
lika många ersättare. Minst en revisor skall vara
auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag. I revisionslagen finns föreskrifter om
revisorernas granskning. Utöver vad som anges där
skall revisorerna även granska om
Multipeldistriktets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfreddställande sätt och om den interna kontrollen
är tillfreddställande. I revisionslagen anges vad en
revisionsberättelse skall innehålla. Revisorerna
skall varje år lämna en gemensam
revisionsberättelse till Riksmötet.

Guvernörsrådets kommittéer
och projektgrupper
§ 14 För multipeldistriktets verksamhet skall det
finnas:
1
Koordinator för medlemsutveckling (GMT).
2
Koordinator för ledarutveckling (GLT).
3
Kommittén för hjälpverksamhet.
4
Kommittén för ungdomsverksamhet.

Riksmötet får utse projektgrupper.
Guvernörsrådet får utse de projektgrupper som
rådet finner nödvändiga, om erfoderliga medel
anvisats eller kan erhållas på annat sätt.
§ 15 Det blivande guvernörsrådet skall efter
Riksmötet besluta om direktiv till kommittéer och
projektgrupper inför nästkommande verksamhetsår
vid guvernörsrådets sammanträde i anslutning till
Riksmötet.

Multipeldistriktets hedersråd
§ 16 De förutvarande distriktsguvernörerna inom

§ 21a För revisorernas arbete gäller revisionsreglementet för multipeldistriktet.
DELDISTRIKTEN

Distriktsmötet
§ 22 Distriktsmötet är högsta beslutande organ
inom ett deldistrikt.
Distriktsmötet fastställer riktlinjer och budget för
kommande verksamhetsår.

Distriktsguvernören och distriktsrådet
§ 23 Varje distrikt leds av en distriktsguvernör som
installeras av den internationella presidenten.
Distriktsguvernörens mandattid löper från
installationen tills dess en ny distriktsguvernör
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installeras.
Guvernören skall till sin hjälp ha ett distriktsråd.
§ 24 Varje distrikt är indelat i regioner och zoner.
Distriktsguvernören får besluta om ändring av
distriktets indelning i regioner och zoner.
§ 25 I distriktsrådet skall utöver distriktsguvernören
ingå närmast föregående distriktsguvernören,
första samt andra vice distriktsguvernören,
distriktssekreteraren och distriktskassören, samt
de inom distriktet verksamma zonordförandena.
Om distriktsguvernören beslutar att tillsätta
regionordföranden skall även de ingå i
distriktsrådet.
I distriktsrådet bör även ingå en ansvarig för
vardera ungdomsutbyteskommittén, kommittén för
internationella relationer, medlemskommittén och
informationskommittén eller för kommittéer med
motsvarande uppgifter.
Distriktsrådets sammansättning samt rådets
arbetsformer får, inom ramen för vad som framgår
av första och andra styckena, regleras utförligare i
en arbetsordning för distriktet.
§ 26 Distriktsguvernören samt första och andra
vice distriktsguvernören väljs av distriktsmötet.
Zonordförande väljs vid zonmöte. Övriga ledamöter
i distriktsrådet utom omedelbart föregående
distriktsguvernör utses av distriktsguvernören. Efter
det att en ny distriktsguvernör har valts av
distriktsmötet har hon eller han rätt att utse
ledamöter till det distriktsråd som hon eller han
skall leda.
Behörig är den som uppfyller de kvalifikationer
som fastställts av Lions Clubs International för
respektive befattning.
Om vakans uppstår på posten som
distriktsguvernör skall första vice distriktsguvernören verka som distriktsguvernör tills posten
återbesatts enligt reglerna i den internationella
arbetsordningen.

Vid zonmötet under februari/mars månader skall
zonordförande för nästkommande verksamhetsår
väljas av den rådgivande kommittén.
§ 30 Vid vakans på posten som distriktsguvernör
skall distriktsrådet lämna förslag på behörig
ersättare till Lions Clubs International enligt
reglerna i de internationella stadgarna.
Vid vakans på posten som första samt andra vice
distriktsguvernör skall distriktsrådet utse en
behörig ersättare. Första vice distriktsguvernör är
skyldig att kandidera för val till posten som
distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör
är skyldig att kandidera som första vice
distriktsguvernör vid nästkommande distriktsmöte.
Om vakans uppkommer på annan post inom
distriktsrådet skall distriktsguvernören utse
ersättare.

Räkenskapsår
§ 31 Distriktens räkenskapsår tillika verksamhetsår
skall vara den 1 juli-30 juni.

Firma
§ 32 Distriktens firma tecknas, förutom av
distriktsrådet, av distriktsguvernören tillsammans
med den eller dem som rådet utser.

Revision
§ 33 Distriktsmötet skall årligen välja två ordinarie
revisorer samt två ersättare för revision av distriktets
räkenskaper och förvaltning.
KLUBBARNA

Inriktning

§ 34 Varje klubb skall verka i överensstämmelse
med Lions Clubs internationella syften och etik.
Varje klubb skall anta klubbstadgar och
klubbarbetsordning. Om ett förslag till nya
klubbstadgar eller klubbarbetsordning avviker från
det av Riksmötet antagna normalförslaget skall
guvernörsrådet beredas tillfälle att yttra sig. En
§ 27 Distriktsrådet sammanträder på kallelse av
klubb får inte anta sådana delar av ett förslag till
distriktsguvernören. Rösträtt inom distriktsrådet
nya stadgar eller klubbarbetsordning som avstyrkts
tillkommer rådets ledamöter.
av guvernörsrådet.
Distriktsguvernören är ansvarig för att distriktsrådets beslut verkställs om inte rådet utsett någon Om en klubb inte antagit stadgar eller
klubbarbetsordning enligt andra stycket i denna
annan.
paragraf senast den 30 juni 1997 skall klubben
därefter anses ha antagit av Riksmötet 1995
§ 28 I varje zon skall finnas en distriktsguvernörens
antagna förslag, med de ändringar som
rådgivande kommitté. Kommittén består av
efterföljande Riksmöten beslutat, till normalstadga
zonordföranden samt presidenten, sekreteraren och
och normalarbetsordning för Lions Club i
kassaförvaltaren i varje klubb inom zonen.
multipeldistrikt 101 Sverige.
Kommitténs sammanträden kallas zonmöten och
är öppna för alla klubbmedlemmar.
§ 34a Klubben får inte begära medel från annan
§ 29 Zonmöte skall hållas minst tre gånger under
verksamhetsåret. Zonmöten skall hållas under
september och november samt under februari /
mars månader.
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Lions Club. Ett förslag inom klubben på en
klubbövergripande aktivitet av större omfattning
skall tillställas distriktsguvernören före klubbens
beslut.

Förslag om en försäljningsaktivitet eller insamling
som klubben vill skicka till någon klubb inom
multipeldistriktet skall via den egna
distriktsguvernören underställas guvernörsrådet
för beslut.

Avgifter
§ 35 Klubbarna skall betala såväl internationella
som nationella avgifter.
Den internationella avgiften beslutas på Lions
internationella kongress. De nationella avgifterna
beslutas på Riksmötet respektive ordinarie
distriktsmötet.
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Val
§ 36 Val av guvernörsrådets ordförande och
guvernörsrådets vice ordförande skall alltid ske.
Detsamma gäller för distriktsguvernör samt första
och andra vice distriktsguvernör.
Val av distriktsguvernör samt första och andra vice
distriktsguvernör samt, i förekommande fall,
kandidat till internationell post skall ske genom
sluten omröstning. Övriga val skall ske genom
sluten omröstning om det begärs.
En kandidat måste erhålla mer än hälften av de
avgivna rösterna för att förklaras vald.
Om tre eller flera kandidater nominerats och ingen
erhåller tillräckligt röstetal faller den kandidat bort
som fått minsta antalet röster. Därefter skall ny
omröstning göras mellan de återstående
kandidaterna till dess någon kandidat erhållit
erforderlig majoritet.
En blank röstsedel skall inte räknas som avgiven.
Vid lika röstetal skall lottning äga rum.
§ 36 a Ledamot i guvernörsrådet får inte delta i val
som förrättas av rådet till befattning där ledamoten
själv eller hennes eller hans partner är nominerad
till befattningen (jäv). Annan ledamot, som är
nominerad eller partner till nominerad skall lämna
lokalen när valärendet handläggs.

Riksmöte och Distriktsmöte
§ 37 Riksmöte och ordinarie distriktsmöte skall
hållas årligen med representanter för
multipeldistriktets respektive deldistrikts klubbar.
Dessa möten skall hållas på tid och plats som
bestämts vid tidigare Riksmöte respektive
distriktsmöte. Om något sådant beslut inte fattats
skall guvernörsrådet kalla till Riksmöte och
distriktsguvernören för respektive distrikt kalla till
distriktsmöte. Distriktsmöte får hållas tidigast i
mars månad och senast i samband med
Riksmöte.
§ 38 Kallelse till Riksmöte och distriktsmöte skall
utfärdas senast 45 dagar före respektive möte.
§ 39 Extra distriktsmöte skall hållas efter beslut av
distriktsguvernören eller distriktsrådet eller efter

begäran av minst tjugo procent av distriktets
klubbar. Extra distriktsmöte får hållas tidigast en
månad efter det att distriktets klubbar erhållit
kallelse.
§ 40 Vid Riksmöte och distriktsmöte har varje
instiftad klubb som fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter till Lions Clubs International,
multipeldistriktet och det egna deldistriktet, rätt till
representation. De representanter som utsetts till
klubbens delegater har rösträtt.
Klubben har rätt till en delegat för varje helt tiotal
medlemmar i klubben, vilka varit medlemmar
minst ett år och en dag, samt ytterligare en delegat
om det överskjutande antalet medlemmar är minst
fem. Antalet delegater bestäms av Lions Clubs
Internationals medlemsregister den första dagen i
den kalendermånad som föregår Riksmötet
respektive distriktsmötet. Varje klubb har rätt till en
delegat. Vid Riksmöte har dessutom guvernörsrådets ordförande, distriktsguvernörer och
förutvarande ledamöter av internationella styrelsen,
som är medlemmar i en klubb inom
multipeldistriktet, fullständiga delegaträttigheter.
Tredje stycket gäller också vid distriktsmöte inom
respektive distrikt med undantag för
guvernörsrådets ordförande och distriktsguvernörer
från andra distrikt.
§ 41 Varje Riksmöte skall besluta om inriktningen
av verksamheten under kommande verksamhetsår.
Riksmöte och distriktsmöte skall i övrigt handlägga
ärenden i enlighet med multipeldistriktets
arbetsordning. Beslut får fattas i ärende som inte
tagits upp på förhandlingsordningen vid Riksmöte
eller distriktsmöte om minst två tredjedelar av
närvarande delegater godkänner att ärendet
behandlas.

Protokoll från Riks- och distriktsmöte
§ 42 Protokoll från Riksmöte skall senast 60 dagar
efter mötet skickas till Lions Clubs International,
guvernörsrådets ordförande, distriktsguvernörerna,
ledamöterna i arbetsutskottet och multipeldistriktets
revisorer samt ledamöter och tidigare ledamöter av
internationella styrelsen som är medlemmar i någon
klubb inom multipeldistriktet samt till tidningen The
Lion för publicering. Protokoll skall även skickas till
de klubbar som skriftligen begärt det.
Protokoll från distriktsmöte skall senast inom 60
dagar efter mötet skickas till Lions Clubs International, distriktsguvernören, ledamöterna i
distriktsrådet och klubbarna inom deldistriktet.

Ändring av stadgarna
§ 43 Ändring av dessa stadgar kan ske endast
genom beslut på Riksmöte med två tredjedelars
majoritet av de vid omröstningen närvarande
delegaterna och övriga röstberättigade.
§ 44 Förslag till ändring av stadgarna kan endast
tas upp till behandling efter motion från klubb eller
förslag från guvernörsrådet.
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Inom ramarna för Lions Clubs Internationals arbetsordning gäller följande

ARBETSORDNING
FÖR MULTIPELDISTRIKT 101, SVERIGE
antagen av Riksmötet 1995 i Skellefteå att
gälla från och med den 1 juli 1995 och ändrad
av Riksmötena i Sundsvall 1996, Borås 1997,
Stockholm 1998, Falkenberg 1999, Borlänge
2000, Malmö 2001, Örebro 2002, Halmstad
2005 ,Trollhättan 2006, Jönköping 2007,
Uppsala 2008, Umeå 2009, Visby 2010, Kalmar
2011, Gävle 2012 och Åre 2013.

Guvernörsrådets kommittéer och
projektgrupper
Medlemsutveckling (GMT) och
Ledarutveckling (GLT)
§ 1 Koordinatorerna har följande arbetsuppgifter:
Ansvara för medlemsutveckling, utveckling av
befintliga klubbar, nyklubbstildning och utbildning/
utveckling inom ramen för utvecklingsprogrammet
Merl.

Kommittén för hjälpverksamhet
§ 2 Kommittén skall bestå av tre ledamöter:
Ordförande tillika IRD
Ledamot frågor om funktionshinder
Ledamot
Ledamot väljs på tre år, första året som ledamot
år två som ansvarig för frågor om funktionshinder.
år tre som ordförande IRD.
Kommittén skall handlägga nationella och
internationella hjälpprojekt.
och därefter presentera förslagen för
Guvernörsrådet som beslutar i ärendet.
Kommittén skall aktivt arbeta med att söka
projektidéer och vara mottagare av olika förslag till
projekt.
Kommittén utreder förutsättningarna tillsammans
med förslagsställare och rekommenderar val av
projekt tillsammans med förslagsställare som
säkerställer finansiering av projektet.
Kommittén redovisar pågående projekts status på
Riksmötet
Kommittén skall årligen kalla till en konferens för
distriktens IR-ansvariga
Kommittén skall handlägga och bereda olika
förslag till projekt för funktionshindrade eller stöd
och därefter presentera förslagen för guvernörsrådet som beslutar i ärendet.
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Kommittén utser livskvalitetspristagare, priset
utdelas i samband med Riksmötet
Kommittén utser tillsammans med representanter
från Svenska handiappidrottsförbundet årets
Bragdlejon till en manlig och en kvinnlig utövare
med funktionsnedsättning, som dels uppnått
idrottsresultat av bragdkaraktär och dels genom
andra särskilt förtjänstfulla personliga
kvalifikationer och insatser varit föredöme för
övriga idrottare med funktionsnedsättning
Priset utdelas i samband med Riksmötet
En ledamot i kommittén deltar som prisutdelare
vid Svenska Ungdomsspelen.
Guvernörsrådet utser ledamoten i Världens Barn
på ett treårsmandat.

§ 3 Paragrafen har upphört.

Kommittén för ungdomsverksamhet
§ 4 Kommittén skall bestå av ordförande tillika YED
(Youth Exchange Director, BYED (biträdande Youth
Exchange Director samt två ledamöter. Kommittén
skall handlägga ungdomsutbyte, lägerverksamhet,
kampen mot ungdomars drogmissbruk samt
LEO.
Ordförande (YED), biträdande (BYED) väljs på ett
år och kan väljas om en gång i vardera befattning.
Övriga ledamöter väljs växelvis på ett år och kan
väljas om två gånger.

Projektgrupper
§ 5 Sammansättningen av projektgrupper beslutas
av guvernörsrådet om inte Riksmötet beslutat om
annat.
§ 6 En projektgrupp skall utses för varje projekt
eller aktivitet. Som controller för projekt eller
aktivitet fungerar multipeldistriktets controller.
Ledamöter i projektgrupper utses normalt för hela
projektets varaktighet. Utbyte bör endast ske vid
speciellt långvariga projekt eller aktiviteter.
§ 6 a En uppdragsbeskrivning skall fastställas för
varje projekt eller aktivitet.
De av Riksmötet tillsatta kommittéerna och
projektgrupperna har skyldighet att rapportera till
guvernörsrådet på det sätt som framgår av
uppdragsbeskrivningen.
§ 7 En projektledare är ansvarig för projektets
genomförande och ekonomi och skall rapportera
till guvernörsrådet på det sätt som rådet beslutar.

Detta gäller även en kommittéordförande
avseende kommitténs arbete och ekonomi.

Guvernörsrådets sammanträden
§ 8 Guvernörsrådet skall sammanträda minst fyra
gånger under verksamhetsåret. Dessa möten skall
äga rum i augusti, november/december och
februari/mars månader samt i anslutning till
Riksmötet. Guvernörsrådet får därutöver
sammanträda efter beslut av rådet eller dess
ordförande.
Vid guvernörsrådets sammanträden har varje
medlem i klubb inom multipeldistriktet närvaro-och
yttranderätt om inte rådet i enstaka fall beroende på
särskilda omständigheter beslutar annat.
Guvernörsrådet beslutar självt om formerna för
sina sammanträden.
§ 9 Guvernörsrådet bör, om inte synnerliga skäl
föreligger, till arbetsutskottet delegera att för rådets
räkning
- handha multipeldistriktets ekonomiska
angelägenheter;
-utarbeta förslag till budget för nästkommande verksamhetsår;
- förvalta multipeldistriktets medel i enlighet med guvernörsrådets förvaltningsanvisningar;
- anordna Riksmötet;
- anställa erforderlig personal och företräda arbetsgivaren multipeldistrikt
101 Sverige;
-upphandla resor för guvernörsrådets
räkning
- ta emot och yttra sig över förslag till
stadgar och arbetsordning för enskilda
klubbar.

-verka för att samtliga multipeldistriktshandlingar
vid uppdragsperiodens slut överlämnas till efterkommande ordförande för guvernörsrådet vid
lämpligt tillfälle
§ 10, 11, har upphört att gälla.

Multipeldistriktets controller
§ 12 Multipeldistriktets controller har under
guvernörsrådet och guvernörsrådets ordförande det
övergripande ansvaret för multipeldistriktets
redovisning. Controllern skall skaffa sig god
kunskap om multipeldistriktets ekonomiska
redovisningssystem. Controllern skall lämna förslag
till guvernörsrådet så att verksamheten bedrivs på
ett, ur ekonomisk synvinkel, effektivt och
ändamålsenligt sätt.
§ 13 utgått.

Riksvalnämnden

§ 14 Riksvalnämnden skall genom sin ordförande:
- Ta emot förslag på kandidater till posterna som
guvernörsrådets ordförande och vice ordförande.
- Ta emot förslag på kandidat till posten som
multipeldistriktets controller (3-årigt förordnande).
- Ta emot förslag på kandidater till guvernörsrådets
kommittéer och projektgrupper.
- I förekommande fall ta emot förslag på kandidater
till internationella poster.
- Ta emot förslag på kandidater till posterna som
förtroendevald revisor och ersättare.
- Vart 3:de år ta emot offerter (minst 3 till antalet)
från utomstående revisor eller revisionsbolag.
- Ledamöterna skall aktivt delta i arbetet med att
söka lämpliga kandidater, om förslag inte inkommer
från distrikten, bedöma, rangordna, motivera och
föreslå kandidater till de val som skall göras.
Guvernörsrådets ordförande
§ 11 a Guvernörsrådets ordförande skall under den - Ta emot inbjudningar från klubbar som önskar
arrangera Riksmöte.
internationella styrelsens överinseende verka som
multipeldistriktets samordnare och handla på
guvernörsrådets vägnar och efter delegation från
§ 15 Varje klubb får nominera kandidater till
denna. I ordförandens särskilda uppgifter ingår att posterna som guvernörsrådets ordförande, vice
guvernörsrådsordförande och ledamot i
-främja Lions Clubs Internationals syften och
arbetsutskottet samt i förekommande fall till post
ändamål
inom internationella styrelsen.
-att utöva ledarskap, ge råd och ta initiativ till
Varje klubb får vidare nominera kandidater till
internationella och multipeldistriktsprogram,
kommittéer och projektgrupper samt revisorer.
målsättningar samt långsiktsprogram
Nomineringarna, som får avse kandidater från
-verka för att harmoni och enighet råder mellan
samtliga deldistrikt, skall ges in till respektive
deldistrikten samt hjälpa distriktsguvernörerna att
distriktsvalnämnds ordförande.
lösa uppkomna problem.
Respektive distrikt skall utifrån de nomineringar
-öppna och avsluta Riksmötet samt fungera som
som klubbarna givit in, lämna förslag på kandidat
ordförande vid guvernörsrådets sammanträden
till de aktuella posterna. Om någon nominering
-avge rapporter och handlägga övriga uppgifter
inte kommit in till en post får distriktet nominera en
som föreskrivs i multipeldistriktets stadgar och
kandidat. Distriktets förslag skall redovisas på
arbetsordning
nästkommande distriktsmöte.
-utföra andra sådana administrativa uppgifter som
För nominering till riksvalnämnden gäller reglerna i
guvernörsrådet kan förelägga och
§16 a.
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§ 16 Riksvalnämnden skall förelägga Riksmötet
namnen på samtliga av distrikten föreslagna
kandidater till internationella poster, till posterna
som guvernörsrådets ordförande, guvernörsrådets
vice ordförande, förtroendevald revisor samt
ersättare och lämna förslag till
val.Riksvalnämnden skall dessutom lämna förslag
till Riksmötet om auktoriserad revisor eller
auktoriserat revisionsbolag.
§ 16 a Valbar till post som ledamot i
riksvalnämnden är varje Lion som fullgjort sina
skyldigheter mot organisationen.
Varje klubb får nominera en kandidat.
Nomineringen får avse medlem i annan klubb än
den egna och skall göras till distriksvalnämnden i
eget distrikt senast den 31 december. Distrikten
skall lämna förslag på högst tre av de nominerade
kandidaterna till riksvalnämnden senast den 31
januari. Av dem som föreslås skall en föreslås
som ordförande.
Riksvalnämnden skall lägga fram förslag på minst
tre ledamöter till Riksmötet, varav en skall föreslås
som ordförande.
Ledamöterna väljs på ett år och får väljas om två
gånger. Den av ledamöterna som väljs som
ordföranden väljs på ett år och får inte väljas om
som ordförande.
Ledamot i riksvalsnämnden får inte inneha eller
vara föremål för val till någon annan post inom
multipeldistriktet.
§ 16 b Samtliga kandidater till poster som
guvernörsrådets ordförande och vice ordförande
samt i förekommande fall till poster inom den
internationella styrelsen skall i handlingar inför
Riksmötet (riksmötestrycket) presenteras med foto,
namn, klubbtillhörighet samt meritförteckning.
Kandidat till posten som multipeldistriktets controller
skall presenteras med enbart namn och
klubbtillhörighet.

Nomineringstid
§ 19 Nomineringar av kandidater till poster som
skall tillsättas av Riksmötet eller guvernörsrådet
skall ges in till distriktsvalnämndens ordförande
senast den 31 december året före det år då valet
skall ske. Distrikten skall ge in sina förslag till
riksvalnämnden senast den 31 januari det år som
valet skall ske.
Nominering av kandidater till poster som skall
tillsättas av distriktsmötet skall ges in till
distriktsvalnämndens ordförande senast den 31
januari det år som valet skall ske.

Rösträtt
§ 20 Utöver vad som stadgas i § 40, MDs stadgar,
gäller att vid Riksmötet skall varje röstberättigad ha
ett av guvernörsrådet utfärdat personligt röstkort.
En röstberättigad skall vara registrerad innan
riksmötesförhandlingarna öppnas. Om en
riksmötesdeltagare inte är anmäld som
röstberättigad av klubben till riksmöteskommittén
senast två veckor före förhandlingsdagen får han
eller hon registreras som röstberättigad endast om
vederbörande kan styrka sin rösträtt.
När överläggningarna vid Riksmöte eller
distriktsmöte har avslutats i ärenden där det skall
röstas, avger röstberättigad delegat sin röst efter
eget val.
Röstning genom ombud är strängeligen förbjuden
inom klubb, distrikt, multipeldistrikt och inom
organisationen i övrigt.
§ 21 Paragrafen har upphört att gälla.
§ 22 Vid beslut på såväl Riksmöte som distriktsmöte
gäller enkel majoritet om inte annat är särskilt
föreskrivet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst utom vid val som vid lika röstetal
avgörs genom lottning.

Motioner, förslag och betänkanden
Distriktsvalnämnder
§ 17 Varje distriktsguvernör skall utse en
distriktsvalnämnd. Nämnden skall bestå av
ordförande och högst fyra ledamöter.
Ledamot i valnämnden skall vid tidpunkten då han
eller hon utses tillhöra instiftad klubb inom
distriktet och får inte inneha något ämbete inom
distriktet.

§ 23 Motion till Riksmöte eller distriktsmöte får
endast väckas av klubb. Motion skall vara skriftlig.

§ 24 Motion till Riksmöte skall adresseras till
guvernörsrådet och vara den egna
distriktsguvernören tillhanda senast den 31
oktober året före Riksmötet. Motionen skall med
distriktsrådets yttrande vara MD-kontoret tillhanda
senast den 30 november året före Riksmötet.
§ 18 Distriktsvalnämndens ordförande skall, utöver Guvernörsrådet skall yttra sig över inkomna
vad som framgår av 15 §, ta emot nomineringar från motioner. Under mars månad skall inkomna
motioner tillsammans med guvernörsrådets och
klubbar inom distriktet av kandidater till posterna
respektive distriktsråds yttranden göras tillgängliga
som distriktsguvernör samt första och andra vice
för klubbarna på lämpligt sätt.
distriktsguvernör.
Av ett yttrande skall framgå om en motion helt eller
Mottagna nomineringar skall, utöver vad som
delvis tillstyrkts samt grunderna för
framgår av 15 §, meddelas klubbarna inom
ställningstagandet.
distriktet snarast möjligt.
§ 25 Motion till distriktsmöte skall ges in till
distriktssekreteraren senast den 31 januari.
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§ 26 Motion får återkallas. Klubb som önskar
återkalla en motion till Riksmötet eller
distriktsmötet skall anmäla detta snarast möjligt
och senast under behandlingen av punkt 6 vid
riksmötes-förhandlingarna respektive vid
distriktsmötes-förhandlingarna.
§ 27 Förslag från guvernörsrådet med motivering
skall göras tillgängliga för klubbarna på lämpligt
sätt senast under mars månad.
§ 28 Betänkande från av Riksmötet tillsatt
kommitté skall tillsammans med guvernörsrådets
yttrande göras tillgängligt för klubbarna på lämpligt
sätt senast under mars månad.
§ 29 En motion, ett förslag och ett betänkande
behöver inte behandlas som en helhet utan får
antas helt eller delvis

15
16

17
18

19
20
21

Presentation av tänkta aktiviteter under
kommande verksamhetsår
Presentation av övrig verksamhet under
kommande verksamhetsår samt handläggning av budgetförslag
Fastställande av nationell medlemsavgift
Erbjudande om värdskap och tidpunkt
för kommande Riksmöten samt beslut
med anledning härav
Presentation av pågående guvernörsråd
Övriga ärenden
Guvernörsrådets ordf. avslutar Riksmötet

Förhandlingsordning vid distriktsmöte

§ 31 Distriktsmötesförhandlingar bör äga rum
enligt följande ordning.
1
Distriktsguvernören förklarar distriktsmötet
Förhandlingsordning vid Riksmöte
öppnat.
§ 30 Riksmötesförhandlingarna skall äga rum
2
Fastställelse
av röstlängden
enligt följande ordning.
3
Val
av
ordförande.
1
Guvernörsrådets ordförande förklarar
4
Val av sekreterare.
förhandlingarna öppnade.
5
Val av två justerare tillika rösträknare för att
2
Fastställande av röstlängden.
tillsammans med ordföranden justera
3
Val av första och andra ordförande.
protokollet.
4
Val av två sekreterare.
6
Anmälan av ärenden som skall behandlas
5
Val av dels två justerare, att tillsammans
under punkt 22, Övriga ärenden.
med första och andra ordföranden justera
7
Fastställelse
av förhandlingsordningen
protokollet, dels också rösträknare.
8
Närmast
föregående
distriktsråds
6
Anmälan om ärenden som skall behandlas
verksamhetsberättelse tillsammans med
under punkt 20, övriga ärenden.
distriktets resultaträkning samt
7
Fastställelse av förhandlingsordningen.
balansräkning för det verksamhetsår som
8
Närmast föregående guvernörsråds
avslutats den 30 juni föregående år.
verksamhetsberättelse jämte multipel9
Revisorernas berättelse och fråga om
distriktets vinst- och förlusträkning samt
ansvarsfrihet.
balansräkning för det verksamhetsår som
10
Distriktsguvernörens
rapport avseende
avslutades den 30 juni föregående år.
innevarande verksamhetsår fram till och
9
Revisorernas berättelse och fråga om
med tidpunkten för distriktsrådets
ansvarsfrihet.
sammanträde i februari månad.
10
Guvernörsrådets rapport avseende
11
Val av två revisorer och två ersättare.
innevarande verksamhetsår fram till och
12
Presentation av kandidater till posten som
med guvernörsrådets sammanträde i
distriktsguvernör för nästkommande
febrauri månad.
verksamhetsår.
11
Val av
13
Val av distriktsguvernör.
a) guvernörsrådets ordförande
14
Presentation av kandidater till posten som
b) guvernörsrådets vice ordförande
första vice distriktsguvernör för nästkomc) ledamot som multipeldistriktets controller
mande verksamhetsår.
(3-års mandat)
15
Val av första vice distriktsguvernör.
d) auktoriserat revisionsbolag samt
16
Presentation av kandidater till posten som
förtroendevald revisor och ersättare
andra vice distriktsguvernör för
nästkommande verksamhetsår.
e) kandidat till post inom internationella
17
Val av andra vice distriktsguvernör.
styrelsen
18
Redovisning av distriktsrådets förslag til
f) tre ledamöter i riksvalnämnden varav en
väljs till ordförande.
poster inom multipeldistriktet.
12
Handläggning av från kommittéer
19
Handläggning av från distriktsrådet avgivna
förslag.
avgivna rapporter och betänkande
20
Handläggning av från klubbarna avgivna
13
Handläggning av från guvernörsrådet
motioner.
avgivna förslag
21
Handläggning av budgetförslag.
14
Handläggning av från klubbarna avgivna
motioner
22
Fastställande av distriktets medlemsavgifter
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23

Erbjudande om värdskap och tidpunkt för
nästa distriktsmöte jämte beslut med
anledning härav.
24
Övriga ärenden.
25
Distriktsguvernören avslutar distriktsmötet.
Om ett distrikt håller ett extra distriktsmöte enligt §
39 i multipeldistriktets stadgar skall ärendelistan
alltid omfatta punkterna 1 - 5, 7 och 25 ovan samt i
övrigt de av punkterna 6, 8, 9, 23 och 24 som
framgår av kallelsen till mötet.
Ärenden som behandlats vid ett extra distriktsmöte
med undantag för ärenden enligt punkterna 1 - 5, 7
och 25 behöver inte behandlas vid närmast
kommande ordinarie distriktsmöte.

Revision
§ 32 Verksamhetsberättelse med bokslut samt
övriga redovisningshandlingar och protokoll för
senast utgånget räkenskapsår skall lämnas till
revisorerna senast den 1 december. Revisorerna
skall avge revisionsberättelse till guvernörsrådet
respektive distriktsrådet senast den 1 februari.

Avgifter
§ 33 Klubbarna debiteras de internationella
avgifterna av Lions Clubs International och de
nationella avgifterna av distriktet.

ARBETSORDNING FÖR
PENGAPÅSEN, MD 101
1. För att säkerställa finansieringen av
internationella projekt som beslutats av Riksmöte,
skall det finnas en finansiell buffert ”pengapåsen”
2. Målsättningen är att pengapåsen skall innehålla
en finansiell buffert på 1,5 miljoner kronor.
3. Guvernörsrådet får, efter förberedd bedömning
av kommittén för hjälpverksamhet och
Arbetsutskottet, fatta beslut om max 5 basbelopp
per verksamhets-år, det basbelopp som gäller den
31 december året före beslutsdatum, till av
Riksmötet,Guvernörs-rådet eller LCI beslutade
och pågående projekt.
4. Belopp överstigande 5 basbelopp upp till 25%
av projektkostnaden skall beslutas av Riksmötet.
5. Det åligger varje distrikt att medverka till att
beslutade projekt kan nå sitt mål genom att
informera och motivera klubbarna och dess
medlemmar att bidra efter bästa förmåga.
Justeringar gjorda efter Riksmötesbeslut 2012.
Textförfattare: Alf Bakken.

Ändring av arbetsordningen
§ 34 Ändring av arbetsordningen får endast ske på
Riksmöte genom beslut med enkel majoritet av de
vid omröstningen närvarande delegaterna.
§ 35 Förslag till ändring av arbetsordningen får
endast väckas genom motion från klubb eller
förslag från guvernörsrådet innevarande
verksamhetsår fram till och med guvernörsrådets
sammanträde i februari månad.

MINNESLISTA
Klubbfunktionärernas minneslista
Se även normalstadgar sidan 60 och
arbetsordning sidan 65.

Sekreteraren/registeransvariges
minneslista
Gå in i det svenska medlemsregistret och
registrera ändringar, exempelvis medlemmar
som ändrat adress etc, varje månad och senast
sista datum varje månad. De ändringar som har
skett i exempelvis maj ska registreras i maj. Det
går inte att göra maj månads ändringar i juni och
få dessa registrerade på maj i efterskott.

Kassaförvaltarens minneslista
Den nationella avgiften debiteras i regel 2 gånger
per år. Klubben debiteras den nationella avgiften
från distrikten. Se sidan 60.
Den internationella avgiften sänds ut direkt från
USA (Oak Brook) till klubben.
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Förbered revision så att revisionsberättelse
föreligger till månadsmötet i september.
Lämna kassarapport vid varje allmänt
klubbsammanträde.
Klubbkassören ansvarar för klubbens ekonomi
och redovisning. Redovisningen ska ske enligt
bokföringslagen och föreningspraxis.
Redovisningen ska vara uppdelad på två kassor:
En kassa för administrativa medel och en för
aktivitetsmedel. Klubbkassören ansvarar för att
dessa kassor hålls isär.
Klubbens räkenskapsår är från tiden 1 juli till och
med 30 juni.

IR-personens minneslista
Planerar och förslår klubbens IR-aktiviteter
(internationella relationer – hjälpaktiviteter).

Motion med distriktsrådets yttrande ska vara MDkontoret tillhanda senast den 30 november året
före riksmötet.
December
Klubb får nominera till poster inom MD.
Nomineringar skall vara inne till distriktets
valnämnd senast sista december. (Se
arbetsordning för MD 101.)
Januari
NSR (Nordiska samarbetsrådet inom Lions)
äger rum.
Guvernörsrådet sammanträder.
Motion till distriktsmöte ska vara inne hos
distriktssekreteraren senast 31 januari.
Februari
Guvernörsrådet sammanträder.
Nomineringskommittén skall lägga fram sitt
förslag till ny styrelse på ett klubbsammanträde
senast i februari månad

Lionårets minneslista

Mars
ZO väljs vanligen på möte i mars.

Juli
Mandattiden för en styrelseledamot i klubb är ett
år med tillträde den 1 juli. (Se § 16 i
Normalstadgan).

April
Distriktsmöten hålls i regel. Val av DG samt 1:a
och 2:dra vdg.
Riksmötestrycket kommer ut.

Augusti
Uppstart för många klubbar.
Guvernörsrådets andra sammanträde infaller i
augusti.

Maj
Riksmöte.
Guvernörsrådet sammanträder.

September
Distrikstmöten brukar hållas i september, en del
distrikt redan i slutet augusti.
Den senast avgångna styrelsen i klubben skall
presentera sin verksamhetsberättelse.
Då skall också revisiorerna presentera
revisionsberättelse med förslag i fråga om
ansvarsfrihet för klubbstyrelsen föregående år och
klubben skall besluta om detta för den senast
avgångna styrelsen. (Se Normalstadgar.)
Oktober
Europaforum för Lions hålls i oktober.
Klubbarnas revisionsberättelse ska ligga klara.
Världsliondagen firas den i oktober.
Motioner till riksmötet ska sändas till
distriktsguvernören senast 31 oktober året före
riksmötet.
Riksinsamlingen för Radiohjälpen/Världens Barn,
där Lions är med, sker i oktober.
November
Distriktsvalnämnd utses av DG.
Guvernörsrådet håller sammanträde.

Juni
Klubbarna håller verksamhetsårets sista
sammanträde.
Lions internationella kongress, årsmöte –
Convention – går i juni alternativt in i juli.

Nationellt rekommenderade
insamlingsmål i svenska kronor för
klubbar 2013-2014
Per medlem:
Pengapåsen
Lions katastrofberedskap
NSR
Fonden för funktionshindrade
Lions Quest - Tillsammans
Totalt SEK:

50
50
50
50
20
220

Per klubb:
LEO-verksamhet

500
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