
STADGAR FÖR KATASTROFBEREDSKAPEN FÖR MULTIPELDISTRIKT 
101, SVERIGE 

Instiftad av Riksmötet i Norrköping 1984. 

Dessa stadgar har antagits av Riksmötet 1995 i Skellefteå att gälla från och med den 1 juli 
1995 och har ändrats senast av Riksmötet 2019. 

§ 1 Katastrofberedskapens syfte är att med penningmedel som ställs till förfogande av 
Sveriges lionklubbar och andra givare snabbt kunna ge hjälp vid inträffade katastrofer och 
andra nödsituationer i Sverige eller utomlands.

§ 2 Katastrofberedskapens styrelse består av guvernörsrådets ordförande, 
guvernörsrådets vice ordförande, guvernörsrådets närmast föregående ordförande och 
multipeldistriktets koordinator för det globala serviceteamet med guvernörsrådets 
ordförande som styrelsens ordförande.

Sekreterare utses inom styrelsen. 

§ 3 Styrelsens beslut ska vara enhälliga.

§ 4 Samtliga utbetalningar ska attesteras av ordföranden. Styrelsen ska kvartalsvis lämna
uppgift till distrikten om gjorda in- och utbetalningar samt om disponibelt belopp. Styrelsen
ska protokollföra sina sammanträden. Protokollen ska tillställas styrelsens ledamöter,
distriktsguvernörerna samt multipeldistriktets arbetsutskott och revisorer.

§ 5 När ett ekonomiskt bidrag ska lämnas beslutar styrelsen genom vilken del av Lions
organisation som bidraget skall förmedlas. Vid större katastrofinsatser får en annan
etablerad hjälporganisation anlitas.

Styrelsen ansvarar för att följa upp att utbetalda medel används för avsett ändamål. 

§ 6 Katastrofberedskapen ska inte belastas med administrativa kostnader.

§ 7 Katastrofberedskapens verksamhetsår är 1 juli - 30 juni.

§ 8 Styrelsen ansvarar för att fortlöpande bokföring sker. Räkenskaperna ska redovisas på
Riksmötet och ska revideras av multipeldistriktets revisorer.

§ 9 Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut på Riksmöte med två tredjedels
majoritet av de vid omröstningen närvarande delegaterna.

Förslag till ändring av stadgarna kan endast tas upp till behandling efter motion från klubb 
eller förslag från guvernörsrådet. 

§ 10 Katastrofberedskapen kan endast upplösas genom beslut av Riksmöte med två
tredjedelars majoritet av de vid omröstningen närvarande delegaterna. Vid upplösning
övergår Katastrofberedskapens medel till Lions Clubs International Foundation.


