Vart tar våra medlemsavgifter vägen?
Bakgrund
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M ånga lionmedlemmar undrar vart medlemsavgifter tar vägen. Information finns på nätet, i
Handboken, i The Lion samt i de distriktstidningar som finns i landet. Jag har ändå försökt att
samla information så att det skall vara mer överskådligt.
Informationen är till största delen knuten till verksamhetsåret 2008-2009.
Jag ger bakgrundsfakta om hur tidigare röstning har utfallit gällande den internationella
avgiften och vågar mig på en jämförelse med andra organisationer liknande vår.

Klubbens avgifter

Klubbens intäkter varierar naturligtvis kraftigt beroende på en rad omständigheter. Utgifterna
kan skilja sig i porto, lokalkostnader, om mat ingår eller inte osv. Det skiljer sig också på om
man är villig att sända delegater till Distriktsmöten och Riksmöten och utnyttja sina
demokratiska rättigheter.
Vi prioriterar olika och en del tycker att det är mycket med 350.- per termin. Andra tycker att
500.- per termin är riktigt med tanke på vad man får ut av medlemskapet.
Förhoppningsvis är vårt medlemskap knutet till trevliga möten i goda vänners lag. M ed andra
ord: vi möter lionsmedlemmar under temat ”Service och vänskap”. Informativa möten i form
av pålästa styrelser och/eller intressanta studiebesök gör medlemmarna engagerade.
Engagemanget ger intresse för vad lions står för med allt vad det kan ge i utveckling.
Utveckling ges i form av de roller vi tar på oss i klubben. Även den mest vane VD eller
personalchef upptäcker att det är annorlunda på vilket sätt man, som president får med sig
medlemmarna i klubben, mot att motivera personalen på jobbet.
M en det är klart att om stämningen är negativ och otrevlig, styrelsen slarvig, mötena tråkiga
och aktiviteterna ointressanta då är 10.- för mycket det med.
Klubbens medlemsavgifter
700.- - 1000.- per år

Medlems avgifter

Intäkter
700-1000
Kostnader

Medlems avgift distri kt
Medlems avgift nationellt

80-135
260

Medlems avgift internat $39,00x6,80
Klubbl okal, porto, DM, RM o övrigt

265
40-395
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Distriktets avgifter

I vissa distrikt går all ersättning från USA in i distriktets kassa. Distriktsguvernör, vice DG
och IPDG som besöker klubbar och möten ersätts därefter från distriktet. Detta förfarande är
mer rättvist eftersom man närmar sig en bättre kostnadstäckning än om man bara får nöja sig
med vad man får från U SA. Dollarn har varierat kraftigt under åren.
USA ersätter bilresor med $ 0,161 per km dvs om dollarn är värd 7.00 s venska kronor är
det lika med 11,20 per mil och om dollarn är värd 6.00 s venska kronor är det lika med 9,60
per mil mot svensk skattefri ersättning som är 18,50. Mat ersätts med $ 16 per dag, det vill
säga ca 96 – 112,00 kronor per dag beroende på dollarkurs och hotell med $ 50,00 per natt
vilket ger ca 300 – 350.00 kronor per natt beroende på dollarkursen.
Distrikten och råden arbetar på uppdrag av Lions Clubs International och det är därför rimligt
att man ersätts vad det gäller mat och husrum och resor. M an har också uppdrag att utbilda,
informera, utföra IR-verksamhet osv osv. Detta ger naturligtvis kostnader men också en
levande utveckling av Lions, både för rörelsen och medlemmarna.

Budget

Grönt fält: se internationella medlemsavgiften.

Distrikts avgift (ett exempel)
100.- per år
varierar mellan 80-135.- per år i distrikten
Intäkter
Medlems avgifter

250000

LCI ersättningar DG, vDG
Lions nytt, hemsida

115000
40000

Ränta
Summa intäkter

9000
414000

Kostnader
DG, vDG, IPDG samt
kommittéer, val nämnden

220000

Distriktsmöte, -konferens samt
-råd oc h AU

50000

Distriktsadministration

25000

Uppvaktningar

15000

Lions nytt, hemsida

97000

Summa kostnader ex avskrivning

407000

Avs kri vningar
Summa kostnader inkl avskr ivning

7000
414000
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Nationella avgifter

Likväl som distrikten har multipeldistriktet ett uppdrag att fullgöra. Det svenska kontoret är en länk
mellan det internationella kontoret och den enskilde medlemmen. Vi får ersättning från USA för
tidningen T he Lion. I multipeldistriktets budget kommer ca 10% av intäkterna från USA, det vill säga
från den internationella avgiften.
Utan vårt svenska kontor skulle mycket arbete vara omöjligt att genomföra. Kontoret ger klubbarna
service, information, hjälp, stöd och råd till dem som behöver det. Tre heltidstjänster arbetar med var
sitt ansvarsområde.
Ersättningar till Guvernörsrådet och kommittéordförandena med flera, ges idag enligt traktamentes
reglerna vilket innebär att var och en checkar ut själv och gör en reseräkning enligt den lathund som
framtagits. Dessutom finns det en policy för hur möten skall anordnas och vem som därmed får viss
kostnadsersättning. Löner utgår endast till vår anställda personal.
Vilka e rsättningar får man för t ex ett AU-möte? Låt oss göra e tt exempel:
AU-möte på kontoret i Stockholm 19-21 september
Avresa 19 september klockan 16.00 medger ½-dags ersättning
105,00
Heldag 20 september
210,00
Hemresa 21 september med hemkomst 17,00 medger ½-dags ersättning
105,00
Avdrag för frukost 1½ dag, (lördag och söndag)
-63,00
Milersättning t o r hem/centralstation 18.50 per mil, 4 mil
74,00
Ersättning för tågbiljett t o r
750,00
Ersättning för hotell 2 nätter specialpris
1300,00
Total e rsättning
2481,00
Vilka utlägg har man under AU-möte t? Vi fortsätte r me d exemple t:
T ågbiljett t o r
Bilresan t o r hemmet centralstation 4 mil
Mat fredag kväll
Lunch lördag
Mat lördag kväll
Lunch söndag
Hotell
Totala utlägg

750,00
74,00
150,00
65,00
190,00
65,00
1300,00
2594,00

Ovanstående exempel vill visa att ersättningarna inte är en inkomstkälla för den som deltar på möten.
Dessutom tar den som har ett uppdrag av sin fritid och ofta är det nödvändigt att utnyttja
semesterdagar eller ta tjänstledigt. T jänstledighet kan i sin tur påverka pensionen.
På följande sida finns den nationella budgeten.
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Budget 2008-2009

Gult och grönt fält: se internationella avgiften.

Nationella avgiften
260.- per år
Nationella avgifter

Intäkter
3484000

LCI ersättning

0

Försäljning

150000

Handbok
Tidningen the lion

136000
566000

Anm avgifter s eminarier

90000

Övriga ersättningar o intäkter

22000

Summa intäkter

Kostnader
-90000

GRO

-88000

GR

-94000

AU
IT

-111000
-57000

RM

-316000

NSR

-207000

RVN

-28000

HRO

-2000
-512000
-132000

PR
Drift
Summa kostnader ex avskriv

$ 6,00/prenum o år

-9000
-76000
-92000

Personal

2

-370000

HUM
Ungdom

the lion
Handboken

utgår ej.

-85000
-64000

Övriga kommittéer
Framtids kommittén

Ersättni ng

4448000

Varor

EF
Convention

6

2

36000
-1381000
-712000
-4462000

Resultat före avskrivningar

-14000

Kostn för avs krivningar o avsättningar

-20000

Finansiella i ntäkter o kostnader

48000
28000

Resultat före skatt
Skatter
Resultat efter skatt
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14000
0
14000

6

Ersättni ng
ej längre

utgår

4

Vart tar våra medlemsavgifter vägen?

5

Internationella avgifter

Lions Clubs International är en internationell organisation och vårt huvudkontor ligger i Oak
Brook utanför Chicago.
Följande höjningar har gjorts de senaste åren. 1991 höjdes avgiften från $ 16,00 till $ 18,00
och då gick $ 1,00 till tidningen The Lion vilket också kom den svenska upplagan till godo
och $ 1,00 till den allmänna fonden. Nästa höjning 1999 var från $ 18,00 till 21,00 och 2000
till $ 24,00. 2003 och tills nu har vi höjt med $ 5,00 under tre år till $ 39,00 vilket fortfarande
gäller.
Inflationen i USA mellan 91 och 98 var 21%. Avgiften var med andra ord inte ens
inflationsskyddad under perioden 91-98.
Även om man inte tycker att avgifter skall jämföras är det ändå relevant att jämföra med
likvärdiga organisationer. Det finns all anledning att tro att deras avgifter också höjts genom
åren.
Int nat avg 1998
Ant medl/anställd 1998

Lions
$ 18,00
st 4110

Rotary
$ 47,00
st 2838

Kiwanis
$ 41,30
st 2225

Eftersom tjänster inte alltid återinsätts vid pensionering på kontoret i USA har effektiviteten
eller arbetsbelastningen förmodligen ökat. M edlemsantalet ökar på vissa kontinenter och
minskar på andra.
Vad gäller tidigare röstningar vid avgiftshöjning har det sett ut så här:
1996 röstade 59% för en höjning och 1997 röstade 65% för en höjning. Eftersom man måste
uppnå 2/3 majoritet, dvs 66,7%, föll förslaget. 1997 saknades endast 72 röster för att få
igenom en höjning. Faktum kvarstår dock att med enkel majoritet hade höjningen kommit
tidigare. 2003 röstade 79,3% för en höjning med totalt $ 15,00 under de kommande tre åren –
det som nu genomförts.
Uträkningen i tabellen är gjord på med $ 39,00 som avgift. Information om ekonomin finns i
Handboken om du vill fördjupa dig mer. Nedan gör jag ett kostare sammandrag.

1

Den internationella kongressen
För att täcka de administrativa kostnaderna vid kongressen betalar vi 3,12 dollar
i avgift per år. Vi ha rätten att rösta och det är ca 6-7000 delegater som åker till
Convention och utnyttjar sin möjlighet att påverka. M en Convention är inte bara
val utan också en källa till inspiration och information, med ett totalt
deltagarantal om ca 20000 lionsmedlemmar.

2

Tidningen ”The Lion”
Tidningen främsta uppgift är att publicera information till lionrörelsen. Det finns
31 officiella upplagor på 22 språk. Den svenska upplagan erhåller $ 6,00 per
prenumeration och har hittills klarat sig bra. För tidningen är en svagare dollar
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dock negativt eftersom varje 1-öring lägre i dollarkurs medför 800,00 kronor
lägre i intäkter.
3

DG-Elect seminariet och ersättning för distriktsguvernörernas tjänste- och
reseutgifter
Inkommande Distriktsguvernör gör sina sista utbildningsdagar i samband med
Convention. I Norden är DG-Elect i allmänhet välutbildade men för många kan
det vara den enda information de får. Tänk på att inkommande DG kommer från
jordens alla hörn och att vi har olika kulturer kring val av DG. På Convention
läggs också det kommande årets verksamhet fast.
Det åligger varje DG att under verksamhetsåret besöka alla klubbar. Detta kan
numera göras på ett Zonmöte. Dessutom får man ersättning för bl a porto,
brevpapper osv för att kunna utföra sitt uppdrag med t ex Nyhetsbrev. M å vara
att vi mailar men i många länder går det inte lika bra. DG får reseersättningar
och andra ersättningar enligt revisionsstadgarna. Revisionsstadgarna styr mycket
hårt vad man kan begära i ersättning och det krävs alltid originalkvitton.

4

Internationelle tjänstemän och styrelsen
Den internationelle presidenten (IP) får inbjudningar från distrikt i samtliga
länder och ägnar mycket tid åt organisationen under sitt år som IP. Ingen annan
kompensation ges än för rese- och tjänsteutgifter. Samma gäller samtliga valda
positioner.
Past International President (PIP) har efter sin fullgjorda mandattid möjlighet att
besöka Convention då PIP bland annat utnyttjas vid seminarier men även
Europaforum. Endast resa ersätts. Därutöver finns en budget för eventuella
åtaganden i Sverige. Budgeten baseras på antalet medlemmar, i vårt fall
Sveriges antal, och uppgår till 15 cent per medlem och år. Dessa medel kan
endast utnyttjas vid direkt inbjudan från distrikt eller klubbar. För Past
International Directors (PID) gäller att när mandattiden är slut täckt deras
eventuella kostnader endast de gånger de har ett formellt uppdrag. PID kan
utnyttjas efter mandattidens slut under en begränsad tid.

5

S töd till klubbar och distrikt
Organisationen har 45000 klubbar i 738 distrikt som är indelade i sex
administrativa områden. För att ge bästa service används 11 språk. Vi har därför
glädjen av att kunna meddela oss med det internationella kontoret på svenska.
Speciella klubbprogram
Här kommer kostnader för personal, tryckning av officiella program,
marknadsföring, Leoklubbar, ledarutvecklingsprogram och mycket mer.
Trycksaker och rekvisita
Denna post omfattar trycksaker för medlemmar, kommittéordföranden,
klubbtjänstemän, styrelsemedlemmar samt internationell handbok och
portoutgifter.
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Fältverksamhet
Kostnader för personal och lionmedlemmar som erhållit specialträning för att
utveckla lionsklubbarnas och distriktens verksamhet.
Revision, kursdifferenser, telefon-, telegram-, och juridiska utgifter
Revision utförs av auktoriserade revisorer. Utomstående juridisk service behövs
också.
6

Internationella kontoret
Underhåll och drift för kontoret med all daglig verksamhet som utmynnar i den
service vi faktiskt får av organisationen.
Tidigare har LCI ersatt 75% av löne- och lokalkostnader för hanteringen av
Supplies. Detta är nu borttaget och därför höjdes den nationella avgiften.

7

Ansvarighetsförsäkring
Försäkringen täcker alla lionklubbar gentemot tredje man. Försäkringen täcker
inte all uppkommen skada. Information ges från utförande försäkringsbolag.

8

Ej inbetalda medlemsavgifter
M edlemsavgifter som av en eller annan anledning inte betalas in till det
internationella kontoret.

På följande sida finns en överskådlig tabell hur den internationella avgiften fördelar sig.
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Internationell avgift US D 39,00 per medlem och år.
1
2

3

Convention

%

USD

8%

3,12

17%

6,63

The Li on

DG-Elect utbildning
Ersättni ng DG, vDG o övr
15%

4

5,85

Internat tjänstemän oc h
styrels en

5

6

8%

3,12

Stöd till kl ubb o distrikt
33%

12,87

Internationella kontoret

7

Ans varsförs

8

Ej inb avg

11%

4,29

5%

1,95

3%

1,17

100%

USD 39,00
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Vart tar våra medlemsavgifter vägen?
Policys och andra åtgärder

Under året som gått har vi tagit fram ett antal policys för att styra upp kostnaderna. Det pågår hela
tiden en vilja att förbättra sättet vi arbetar på.
Nu har du fått ta del av en redovisning av hur våra medlemsavgifter fördelas och används. Min
förhoppning är att du skall känna dig insatt och informerad.
Annette Eiserman-Wikström
PCC
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