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Familjemedlemskap
Vem gäller det för? - Programmet gäller befintliga eller nya medlemmar i och/eller de som
går med i samma klubb och ingår i samma hushåll genom födsel, äktenskap och andra legala
aspekter, såsom föräldrar, barn, make/maka, moster/morbror (faster/farbror), kusiner, far/morföräldr ar och make/makas familj.
Hur länge får min familj reducerad avgift? Det här är ett permanent program som har
godkänts som en del av Lions Clubs Internationals stadgar.
Hur fungerar familjemedlemskapstaxan? - Den första familjemedlemmen (Huvudman för
hushållet - HH) måste betala full internationell avgift (43 dollar) och eventuell inträdesavgift
(USD 25 för tradit ionella klubb ar, USD 30 för charterklubb ar). Upp till fyra ytterligare
kvalificerade myndiga familjemedlemmar i samma hushåll och samma klubb betalar halva
vanliga årsavgiften (USD 21,50) men ingen inträdesavgift i föreningen.
Kan en livstidsmedlem vara del av en familjeenhet? Ja. När certifieringsblanketten för
familjeenheten fylls i ska livstidsmedlemmen anges som huvudman för hushållet. Följande
godkända familjemedlemmar ska betala halva normala årsavgiften.
Ändras åldern för när man kan bli lionmedlem? Nej. Enligt våra stadgar begränsas
formellt medlemskap till myndiga personer. Därför har inte ungdo mar och barn rätt till
formellt medlemskap och kan inte läggas till medlemsregistret. M en i sådana fall up pmuntras
klubbar att tillåta barn delta som frivilliga i ålderslämpliga aktiviteter, och/eller att sponsra en
leoklubb för dessa yngre familjemedlemmar enligt önskemål.
Vilken rösträtt har familjemedlemmar? Familjemedlemmar som betalar avgift har alla en
röst vad gäller klubbfrågor och räknas som enskilda aktiva medlemmar för distriktets
delegerade röstning och för röstning på internationella kongressen.
Kan familjeenhetsmedlemmar söka tjänst i klubb, distrikt eller internationellt?
Lionmedlemmar som ingår i en familjeenhet är aktiva lionmedlemmar med alla rättigheter
och privilegier som gäller för en aktiv medlem. Aktiva medlemmar kan söka tjänst i klubb,
distrikt eller internat ionellt.
*****
Frågor om certifieringsrapportering
När familjeenheter godkänns: Godkännandet av familjeenheter gäller per den 30 november
och den 31 maj som är brytdatum för fakturering av medlemsavgifter under budgetåret.
Familjegodkännande genomförs vid rapportering av nya medlemmar via den månatliga
medlemsrapporten i medlemsregistret. När en familjeenhet godkänts behövs bara nytt
godkännande när det sker en ändring av adress eller medlemsstatus.
*****
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Vanliga faktureringsfrågor
Nya familjemedlemmar - För att få alla fördelar med familjeenhetsavgiften när nya
familjemedlemmar läggs till i klubbens medlemsförteckning måste Certifieringsblankett för
familjeenhet fyllas i. Lions Clubs International ger ingen rabatt till klubbar som fyller i
Certifieringsblankett för familjeenhet efter att den nya medlemmen lagts till. Då gäller
familjemedlemsrabatten först vid nästa halvårsvisa faktureringsdatum och klubben får även
betala den nya medlemmens inträdesavgift.

ny lionmedlem i befintlig klubb
Huvudman för hushållet Följande medlemmar
Årsavgifter
43 dollar
21,50 dollar
inträdesavgift
25 dollar
$0.00
Transferavgift
$0.00
$0.00

Chartermedlem
Huvudman
Följande
för
medlemmar
hushållet
21,50
Årsavgifter
43 dollar
dollar
inträdesavgift 30 dollar
$0.00
Transferavgift 20 dollar
$0.00

