LIONS CLUB JEPPO RF
STADGAR
1 § Namn och hemort
Föreningens namn är: Lions Club Jeppo r.f
Dess hemort är Nykarleby stad
Föreningen benämnes nedan klubben.
2 § Syftet
Klubbens syfte är:
A. Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
B. Att främja social och allmännyttig verksamhet.
C. Att uppmuntra servicesinnade personer till osjälvisk verksamhet på det nationella och
internationella planet utan personlig ekonomisk nytta.
D. Att skapa och upprätthålla gott kamratskap, ömsesidigt samförstånd och fasta vänskapsband
mellan klubbens medlemmar liksom mellan alla människor.
E. Att ge tillfällen till fri diskussion om alla frågor av allmänt intresse, dock inte polemik varken om
partipolitik eller religion.
F. Att visa aktivt intresse för att det går väl i samhället i ekonomiska, kulturella, sociala och etiska
frågor.
G. Att samarbeta som medlemmar med lionsklubbarnas internationella organisation Lions Clubs
International (nedan organisationen) och multipeldistrikt MD 107, d.v.s. Finlands Lionsförbund
r.f. (nedan förbundet).
För att genomföra sitt syfte ordnar klubben möten, föredrag och diskussioner, exkursioner samt
fester och andra liknande evenemang.
Medel för sin verksamhet skaffar klubben genom att mottaga donationer och testamenten, genom att med vederbörligt
tillstånd ordna penninginsamlingar, lotterier och fester samt genom att idka sådan näring eller annan förtjänstverksamhet,
som direkt ansluter sig till förverkligandet av det syfte som anges i stadgarna.
3 § Förutsättningarna för medlemskap
Till medlem i klubben kan väljas en myndig person som är känd för att vara klanderfri till sitt uppförande och levnadssätt
och som inte står under förmynderskap. Ingen får samtidigt vara medlem i flera än en lionsklubb med undantag för
hedersmedlem eller associerad medlem.
4 § Medlemskategorier
Medlem i klubben kan vara a) aktiv medlem, b) allmän medlem, c) hedersmedlem, d) privilegierad medlem, e) ständig
medlem, f) associerad medlem eller g) ansluten medlem.
a) Aktiv medlem har yttrande- och rösträtt på klubbens möten, skyldighet att närvara på dem samt att
delta i aktiviteterna och annan klubbverksamhet, möjlighet att söka vilken post som helst i denna
organisation, i distriktet eller lionsklubben, för vilken han/hon uppfyller övriga krav, rätt att rösta i
alla ärenden samt skyldighet att erlägga anslutnings- och medlemsavgift.
b) Klubbens styrelse kan godkänna som allmän medlem en aktiv medlem, som på grund av sin hälsa
eller annan godtagbar orsak är förhindrad att regelbundet delta i klubbens verksamhet. Ställningen
som allmän medlem kan beviljas för högst ett halvt år i sänder. Allmän medlem kan inte vara
klubbfunktionär och inte heller befullmäktigad representant för klubben. Allmän medlem är skyldig
att erlägga medlemsavgift samt har yttrande- och rösträtt på klubbens möten.
c) Klubbmötet kan genom enhälligt beslut kalla till hedersmedlem en på orten boende person, som
inte är medlem i klubben, men som har gjort betydande tjänster för klubben eller för lionismen.
Hedersmedlem är inte skyldig att erlägga anslutnings- och inte heller medlemsavgift, utan
hedersmedlemmens medlems- och eventuella anslutningsavgifter erläggs ur klubbens medel.
Hedersmedlem har yttrande- men inte rösträtt på klubbens möten och kan inte vara
klubbfunktionär eller befullmäktigad representant för klubben.
d) Privilegierad medlem kan en person bli, som har varit aktiv medlem i minst 15 år, men som på grund
av ålder, sjukdom eller annan speciell orsak önskar avstå från aktivt medlemskap. Privilegierad
medlem kan inte handha funktionärsuppdrag i klubben, distriktet, förbundet eller organisationen,

men har alla andra medlemsrättigheter i klubben och yttrande- och rösträtt på klubbmötena.
Privilegierad medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift. Ställning som privilegierad medlem
förutsätter enhälligt klubbeslut.
e) Klubbmedlem, som har varit en aktiv lion i minst 20 år och som har gjort klubben, sin ort eller
lionsorganisationen betydande tjänster, eller klubbmedlem som är allvarligt sjuk, eller klubbmedlem
som har varit aktiv medlem minst 15 år och har fyllt 70 år, kan få ständigt medlemskap i klubben
om
- klubbmötet så besluter
- klubben erlägger till internationella organisationen en av denna bestämd summa för att täcka
den ständiga medlemmens framtida medlemsavgifter.
En ständig medlem skall årligen betala medlemsavgiften till klubben minskad med andelen för den
internationella medlemsavgiften. Ställning som ständig medlem inverkar inte i övrigt på de
rättigheter och skyldigheter som en medlem annars har. En ständig medlem, som flyttar och får
inbjudan att ansluta sig till en annan lionsklubb, kan godkännas som ständig medlem också i den
nya klubben.
f) Klubbens styrelse kan inbjuda en medlem som associerad medlem. Hans/hennes primära
medlemskap är i en annan klubb. Han/hon bor på den ort där klubben som beviljat det
associerade medlemskapet finns eller har sin arbetsplats där. Klubbens styrelse granskar
årligen förutsättningarna för medlemskapet. Klubben som beviljat det associerade medlemskapet
skall inte inrapportera medlemmen på sin medlems- och aktivitetsrapport.
En associerad medlem har rätt att rösta på möten där han/hon är personligen närvarande. Han/hon
får dock inte som befullmäktigad representera den klubb som beviljat det associerade
medlemskapet. För associerad medlem bestäms en medlemsavgift.
g) Klubbens styrelse kan kalla en person som bor på orten till ansluten medlem. Ansluten medlem är
en person som inte har möjlighet att delta i klubbens verksamhet som aktiv medlem, men som
ändå önskar stöda klubben och delta i dess aktiviteter. Ansluten medlem har rätt att rösta på
möten där han/hon personligen är närvarande. Han/hon får dock inte representera klubben som
befullmäktigad. Han/hon kan inte ha uppdrag i klubben, distriktet, förbundet eller organisationen.
Medlemsavgiften för ansluten medlem är 25 % högre än för en aktiv medlem och för honom/ henne
bestäms en anslutningsavgift. Antalet anslutna medlemmar får vara högst 25 % av klubbens
totala medlemsantal.
Klubbmötet kan bestämma medlemsavgifter och andra extra avgifter (t.ex. administrations- och aktivitetsavgifter) för sina
medlemmar. En medlem har fullgjort sina ekonomiska åligganden genom att erlägga sina förfallna avgifter. Om en
medlem inte har erlagt sin medlemsavgift inom sextio (60) dagar från förfallodagen, kan klubbens styrelse frånta
medlemmen rösträtten tills de förfallna medlemsavgifterna har betalts.
5 § Inval av medlem
En person, som visat vilja att ansluta sig, kan bli aktiv medlem i klubben bara genom kallelse. Varje aktiv medlem i
klubben kan skriftligen göra förslag till styrelsen om inval av en ny aktiv medlem. Klubbmötet godkänner medlemskapet
med enkel röstövervikt.
En person, som kallats till och visat vilja att bli medlem i klubben, får fullt medlemskap i klubben efter det att han/hon
officiellt har intagits på ett ordinarie möte och erlagt sina anslutnings- och medlemsavgifter. Klubbens styrelse kan också
godkänna som aktiv medlem i klubben en person som i egenskap av transfermedlem avstår från medlemskap i någon
annan lionsklubb.
En medlem, som utträtt och då hade fullgjort sina ekonomiska åligganden, kan godkännas på nytt som medlem och
behåller sin tidigare lionsservicestatistik som en del av den totala statistiken över sin lionsservice.
6 § Utträde och uteslutning ur klubben
En medlem kan utträda ur klubben efter att skriftligen ha meddelat styrelsen eller dess ordförande därom eller genom att
meddela om sitt utträde till klubbmötesprotokollet. En medlem som utträder är dock skyldig att erlägga sina förfallna
avgifter till klubben, returnera klubbens medel och förnödenheter som han/hon kanske har hand om samt avstå från
rätten att använda namnet LIONS, lionsmärket och andra kännetecken för organisationen.
En medlem kan uteslutas ur klubben enligt följande grunder i föreningslagen:
1) Om han/hon inte har uppfyllt de förpliktelser, som han/hon har förbundit sig till genom att ansluta
sig till klubben.
2) Om han/hon genom sitt förfarande i eller utanför klubben anmärkningsvärt har skadat klubben.

3) Om han/hon inte mera uppfyller villkoren för medlemskap, som nämns i lagen eller i klubbens
stadgar.
En medlem kan uteslutas också, om han/hon har varit borta från fyra ordinarie klubbmöten i klubben
efter varandra utan godtagbar kompensation för frånvaron eller utan på förhand anmäld giltig orsak.
Förslaget om uteslutning bör få enkel röstövervikt på klubbmötet.
7 § Klubbens styrelse
En styrelse, som valts för ett verksamhetsår åt gången, sköter klubbens angelägenheter, representerar klubben och leder
dess verksamhet. Till styrelsen hör som ordförande den sittande presidenten, presidenten för det föregående
verksamhetsåret, som vice ordförande de sittande I och II vice presidenterna, sekreteraren, skattmästaren,
informationssekreteraren, klubbmästaren, tail twistern samt medlemskommitténs ordförande.
1) Presidenten är klubbens högsta administrativa funktionär. Han/hon är ordförande på klubb- och
styrelsemötena med undantag av årsmötet. Presidenten deltar i distriktsguvernörens rådgivande
kommittés (PNAT) möten i den egna zonen.
2) Vice presidenternas uppgift är att övervaka de kommittéer, som presidenten satt dem att övervaka,
samt att vara presidentens ställföreträdare.
3) Sekreteraren för protokoll på styrelse- och månadsmötena och informerar om besluten. Till hans/
hennes uppgifter hör också att uppgöra och avsända medlems- och aktivitetsrapporterna och
andra tidsbundna rapporter, sköta statistiken över klubbmedlemmarnas närvaro,
medlemsförteckningen samt arkivet. Sekreteraren deltar i PNAT-mötena.
4) Skattmästaren har hand om klubbens penningtillgångar och bokföring. Han/hon ombesörjer
inkasseringen av medel till klubben och handhar utbetalningarna ur klubbens medel.
Skattmästaren deltar i PNAT-mötena.
5) Informationssekreteraren handhar på uppdrag av styrelsen utåtriktad information och är
ställföreträdare för sekreteraren.
6) Klubbmästaren har hand om klubbens egendom. Han/hon sköter om mötesutrustningen och
-förnödenheterna samt om mötesarrangemangen.
7) Tail twisterns uppgift är att upprätthålla god anda på mötena och befrämja trivseln.
8) Medlemskommitténs ordförande har som uppgift att bereda förslagen till styrelsen om nya
medlemmar.
Styrelsen representerar klubben, bereder ärendena som kommer upp på klubbmötet, sammankallar klubbmötena,
besluter närmare om mötesplatsen på klubbens hemort och verkställer klubbmötesbesluten. Styrelsen är beslutför, då en
av ordförandena och mer än hälften av dess medlemmar är på plats.
Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
8 § Rätten att teckna klubbens namn
Rätt att teckna klubbens namn har presidenten eller någondera av vice presidenterna, någon av dem tillsammans med
sekreteraren eller skattmästaren eller med annan person som bestämts av styrelsen.
9 § Klubbvalet
För valet av klubbens styrelsemedlemmar för följande verksamhetsperiod tillsätter presidenten en valkommitté.
Kommittén bör uppgöra förslag till styrelsemedlemmar så, att klubbmötet kan behandla förslaget i mars. På detta
nomineringsmöte kan klubbmedlemmarna nominera också andra kandidater.
På valmötet i april väljs klubbens styrelsemedlemmar samt två revisorer och två suppleanter för dem för det följande
verksamhetsåret, som börjar den 1 juli och slutar den 30 juni följande år.
Om president- eller vice presidentposten av någon orsak blir ledig, fyller vice presidenterna den i rangordning. En ledig
post besätts för den återstående tiden av verksamhetsperioden. Om inte president- eller vilken vice presidentpost som
helst fås besatt på detta sätt, bör klubbens styrelse besluta om ett extra möte i klubben och meddela platsen och tiden åt
varje klubbmedlem per post, fax eller e-post till den av medlemmen meddelade adressen eller bevisligen personligen i
skriftlig form minst fjorton (14) dagar före mötet.
Om någon annan styrelsepost blir ledig, kan klubbens styrelse utse en klubbmedlem att sköta den till
verksamhetsperiodens slut som funktionär utanför styrelsen. Den person som valts har yttrande- och närvarorätt på
styrelsemötena, men inte rösträtt.
Om så många styrelseposter blir lediga, att klubbens styrelse inte mera är beslutför, kan klubbmötet besätta posterna i ett
val, som endast kan hållas på ett stadgeenligt möte i klubben.

Om en vald funktionär inte kan tillträda sin post eller avsäger sig denna innan verksamhetsperioden börjar, bör styrelsen
sammankalla ett extra möte för att välja någon annan för posten. Meddelande om avsikten med mötet, tiden och platsen
bör sändas till alla klubbmedlemmar per post, fax eller e-post till den adress som medlemmen meddelat eller bevisligen
personligen i skriftlig form minst fjorton (14) dagar före mötet. Valet förrättas genast efter nomineringen och resultatet
avgörs med enkel röstövervikt på mötet.
10 § Mötena
Klubben sammanträder regelbundet en gång i månaden, dock inte i juni, juli och augusti. Skriftlig möteskallelse bör
sändas till medlemmarna minst sju (7) dagar före mötet. Kallelsen får sändas per post, fax eller e-post till den av
medlemmen meddelade adressen eller bevisligen personligen i skriftlig form.
Klubbmötet/klubbens årsmöte är beslutfört, då det har sammankallats enligt stadgarna. På klubbmötet fattas besluten
med enkel röstövervikt, om det inte föreskrivs något annat i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Vid
lika röstetal i val avgör lotten.
Klubbens årsmöte skall hållas i oktober och på det behandlas följande ärenden:
a) Beslutes om godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående
verksamhetsåret.
b) Föredras revisionsberättelsen.
c) Beslutes om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga
ansvariga.
d) Fastställes anslutnings- och medlemsavgifternas storlek.
e) Fastställes budgeten för det påbörjade verksamhetsåret.
Valmötet hålls i samband med klubbmötet i april. På mötet kan man endast rösta om de kandidater som ställts upp på
nomineringsmötet. På valmötet bör styrelsen framlägga en verksamhetsplan för följande verksamhetsår.
Kallelse till val- och årsmötet samt till eventuella extraordinarie möten bör sändas till medlemmarna skriftligen minst
fjorton (14) dagar före mötet. Kallelsen får sändas per post, fax eller e-post till den av medlemmen meddelade adressen
eller bevisligen personligen i skriftlig form.
Ett extraordinarie möte i klubben bör sammankallas, om minst en tiondedel (1/10) av klubbens röstberättigade
medlemmar ber styrelsen skriftligen om det för en angiven sak eller om styrelsen eller klubbmötet anser det vara
motiverat.
Besluten på klubbmötet fattas med enkel röstövervikt, om det inte föreskrivs något annat i dessa stadgar. Vid lika röstetal
avgör ordförandens röst. Vid lika röstetal i val avgör lotten.
11 § Verksamhets- och räkenskapsåret
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår börjar den 1 juli och slutar den 30 juni följande år. Räkenskaperna bör avslutas
och överlämnas till revisorerna minst fyra veckor före årsmötet. Revisorerna bör senast två veckor före årsmötet tillställa
styrelsen en skriftlig berättelse över förrättad revision av räkenskaper och förvaltning.
12 § Speciella bestämmelser
Klubben skall ha minst två (2) skilda konton, som sköts i enlighet med allmänt godkänd räkenskapspraxis. Det ena kontot
är för administrationen såsom medlemsavgifter, av tail twistern uppburna böter och andra i klubben internt insamlade
medel. Det andra kontot skall upprättas för aktivitetsmedlen, d.v.s. medel som insamlas av allmänheten. Klubben får inte
befullmäktiga och inte heller tillåta att nettointäkter från det som insamlats av allmänheten med hjälp av projekt eller
aktiviteter används för klubbens administrativa utgifter.
Vilken klubbfunktionär som helst kan avsättas från sin post, om det finns skäl till det och om två tredjedelar (2/3) av de
avgivna rösterna på klubbmötet stöder det.
13 § Klubbens representation på distriktets och förbundets årsmöten samt på organisationens
årskongress
Klubbmötet utser klubbens befullmäktigade representanter till distrikts- och årsmötet och till den internationella
årskongressen. Antalet representanter framgår av distriktets, förbundets och organisationens stadgar och
reglemente/arbetsordning.

Klubben bör ge nuvarande eller tidigare distriktsguvernör, som är medlem och fullgjort sina ekonomiska åligganden,
bemyndigande att delta som befullmäktigad representant på distriktets och multipeldistriktets årsmöten. De räknas inte
med i klubbens totala antal representanter på dessa möten.
14 § Ändring av stadgarna
Ändringar i stadgarna kan göras på klubbmötet, där minst 3/4 av de avgivna rösterna bör omfatta ändringen. Styrelsen
bör meddela klubbmedlemmarna om ändringsförslaget skriftligen två veckor före mötet.

15 § Upplösning av klubben
Beslut om upplösning av klubben kan fattas på klubbmötet, då det har nämnts om upplösningen i möteskallelsen och
minst 3/4 av de avgivna rösterna stöder beslutet. Då klubben upplöses eller blir nedlagd, bör dess medel användas enligt
klubbmötets upplösningsbeslut för ett ändamål som befrämjar klubbens syften.
16 §
Utöver dessa stadgar tillämpas bestämmelserna i gällande föreningslag samt organisationens och förbundets stadgar
och arbetsordning/reglemente.
Patent- och registerstyrelsens Föreningsregister förhandsgranskade de finska modellstadgarna 19.3.2004/7.6.2004 samt
godkände översättningen till svenska i november 2004.

