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.

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
§ 3 Varje välrenommerad myndig person som
International.
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 den
aktivt rekrytera medlemmar utanför sitt
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.

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.
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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.

Ansluten medlem
Kvalificerad person som för närvarande inte
har möjlighet att delta som aktiv medlem i klubben,
men som vill stödja denna och dess serviceinsatser
och som vill vara ansluten till densamma. Anslutet
medlemskap kan tilldelas på inbjudan av
klubbstyrelsen.
Ansluten medlem har rösträtt vid de
klubbmöten han/hon är närvarande, men kan inte
representera klubben som delegat vid distriktsmöte,
riksmöte eller internationell kongress.
Ansluten medlem kan inte inneha klubb-,
distrikts- eller 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.

Minst 75 procent av de närvarande röstberättigade 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
betala en inträdesavgift. Avgiften skall fastställas vid
ett klubbsammanträde och bör inte vara högre än
den inträdesavgift som klubben skall betala till
Lions Clubs International.
En återintagen medlem, som ansökt om
återinträde senast sex månader efter utträdet, skall
betala högst halva inträdesavgiften.

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 nio och högst
fjorton ledamöter. Antalet ledamöter skall
bestämmas av klubbsammanträdet senast i februari
månad.
I styrelsen skall alltid ingå president, senast
avgångne presidenten (som är självskriven
ledamot), minst en vice president, sekreteraren,
kassaförvaltaren, klubbmästaren, ordföranden i
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medlemskommittén, tail twistern och minst en
director. Ytterligare två vice presidenter och tre
directorer kan ingå i styrelsen.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av
styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal
har presidenten utslagsröst.

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.

Klubbsammanträde
(allmänt sammanträde)
§ 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.
§ 17 Valet av styrelsen skall alltid förberedas av
Om aktivitetsmedel och administrativa medel
nomineringskommittén. Kommittén skall utses på ett särredovisas i bokföring och bokslut får medlen
klubbsammanträde senast i september månad.
sättas in på ett gemensamt bank- eller
Nomineringskommittén skall lägga fram sitt
postgirokonto. Räntan på ett gemensamt konto
förslag till ny styrelse på ett klubbsammanträde
skall fördelas proportionellt.
senast i februari månad
(nomineringssammanträdet).
§ 26 Klubben skall välja minst två revisorer och två
ersättare. En av revisorerna och en av ersättarna
§ 18 Medlemmarna har rätt att lägga fram förslag på kan vara fristående i förhållande till Lions Clubs
kandidater till styrelsen.
International (externa).
Nominering får ske fram tills valet skall ske.
Revisorer och ersättare skall väljas på
valsammanträdet efter förslag från nomineringskommittén.
§ 19 Medlemmarna skall kallas skriftligen minst en
vecka före såväl nomineringssammanträdet som
valsammanträdet. Nomineringskommitténs förslag
§ 27 Vid klubbsammanträdet i september månad
skall bifogas kallelsen.
skall den senast avgångna styrelsen presentera sin
verksamhetsberättelse.
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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 Pantone Matching System (PMS) är ett
färgsystem som används tryck inom den grafiska
industrin. Man kan uppge färgnummer så
försäkrar man att man får rätt färg på det man
trycker, även om det inte ser ut så på
datorskärmen. Följande uppgifter gäller
Pantonefärger till Lions logotyper:
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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