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1 Allmänna fakta för dokumentet 
 
Dokumentet innehåller kassörens funktioner som gäller international medlemsavgifts be-
handling. 
 

 
2 Version historik 
 

Version Datum Ändringar Tekijä 
1.0 19.7.2015 Grundversion JRy 
1.1 20.9.2015 Korrigerat texten som gäller internationella 

anslutningsavgiften för familjemedlem. 
Tillagt funktioner som gäller den egentliga be-
talningen. 

JRy 

1.2 4.4.2016 Uppdatering av förändringar som trätt i kraft JRy 
1.3 6.4.2017 Uppdatering av förändringar som trätt i kraft JRy 
1.4 9.11.2017 Raderat meddelande om betalning till Nordea-

konto 
JRy 

1.5 16.12.2018 Reviderat dokumentinnehåll, textförbättringar JRy 
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3 Funktioner av kassör 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Inte behandlad i detta dokument 

Inte behandlad i detta  dokument 

I dokumentet beskrivs endast uppgifter i anknytning konto-
utdrag/medlemsavgifter. 
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4 Hemsidan av kassör 

 

 
 
1. Mina egna uppgifter 

a. Klubbens aktuella internationella saldo 
i. Genom att välja detta, kommer du till punkten Kontoutdrag 

b. Du kan meddela, att din klubb inte tar emot pappersfakturor 
i. Om detta val inte syns, har din klubb redan meddelat att den fungerar 

papperslöst 
ii. Du bör själv granska halvårsfakturor samt fakturor som rör nya medlem-

mar i systemet 
c. Insyn i klubbens medlemsuppgifter 
d. Insyn i klubbens aktiviteter 

2. Klubbens allmänna uppgifter 
3. Egna uppgifter 
4. Klubbens medlemsuppgifter enligt medlemsart samt läget för medlemsrapporter 

a. Vid punkten Mera uppgifter om medlemskap ser du medlemsuppgifterna för din 
klubb 

5. Läget för klubbens rapporterade aktiviteter 
6. Uppgifter om eget distrikt 
 
 

  

1 2 3 

4 5 6 
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5 Kontoutdrag 
 
 

 
 
I övre marginalen av kontoutdrag du ser din klubbens nuläge. 
  
Du kan titta varje månads kontoutdrag genom val Se/skriv ut på förevarande månad. 
 
Obs! 
Om din klubb har valt Beställ inte utskrivet kontoutdrag, får du inte pappersfaktura. 
Du bör själv söka halvårsfakturan i systemet. 
Likaledes bör du själv granska fakturan för nya medlemmar.  
 
Kom ihåg att berätta detta också till nästa års kassör. 
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5.1 Modell räkningen 

 

 

 
 
Om i saldon är anteckning CR, din klubb har betalat för mycket eller kursskillnad har varit 
positiv. 
 

  

CR 

Obs! 
Om du skriver ut räkningen för sista juli först i sep-
tember, notera, att eurobeloppet på fakturan räk-
nats enligt LCI:s växelkurs för september. 
Om du betalar fakturan då du tar ut den, så använ-
der LCI valutakursen för september. Detta kan 
medföra en kursdifferens på antingen plus eller 
minus. 
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Obs. Om nuvarande månads saldon avviker från föregående månads saldon och det har va-
rit inga medlemändringar, beror denna om valutakursväxlingar. 
 
När avgiften betalas som SEPA betalning, försäkra att eurosumman är räknat med betal-
ningsmånads lion växelkurs 
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php 
 
Om det finns CR efter summan, betala ingenting därför att din klubb har betalat för mycket 
eller det har varit valutakurs ändringar. 
 
OBS! Försök att betala räkningen minst fem arbetsdagar före månadsskiftet så att klubban 
undviker eventuella ytterligare avgifter när växelkursen ändras vid månadsskiftet. Om avgift 
som görs av en klubb syns in det internationella registret först i början av nästa månad, 
kommer klubben att ansvara för eventuella avvikelser som orsakas av växelkursen. 
 
Betalning av januaris halvåriga faktura är särskilt viktig eftersom klubbspecifika rösträtter för 
distriktsårsmöte skall utföras enligt situation den sista februari. 
 
  
 

  

http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/resources/finance/resources-contact-rates.php
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6 Internationell medlemsavgift 
 

6.1 Familjemedlemskap program 
 
Medlemsprogrammet för familjer gäller för familjemedlemmar som är medlemmar i samma 
klubb, lever i samma hushåll och är släkt till varandra. 
Familjemedlemmar, som är under 26 år, och studerar eller är i armén, behöver inte bo på 
samma hushåll. 
 
Från familjens huvudmedlem debiteras international avgift fullständigt. 
Från andra familjemedlemmar debiteras internationell inträdesavgift men de betalar endast 
halv internationell avgift. 
  

6.2 Medlemsprogram för studerande 
 
Studenter som är inskrivna vid en utbildningsinstitution och är mellan 18 och 30 år betalar 
bara halva internationella avgiften (USD 21,50) och är undantagna från inträdesavgift när de 
går med i en lionklubb. 
 

6.3 Leo till lion program 
 
Nuvarande och tidigare leomedlemmar från myndig ålder till och med 30 år som har varit 
medlem i en leoklubb under minst ett år och en dag är befriade från inträdesavgift och tidi-
gare leomedlemmar mellan 18 och 30 år betalar endast halv internationell medlemsavgift. 
 

6.4 Unga vuxna 
 
Unga vuxna till och med 30 år, är befriade från inträdesavgift och betalar endast halv inter-
nationell medlemsavgift när de inträder till lionklubb där finns åtminstone 10 tidigare leomed-
lemmar. 
 
Observera att alla internationella medlemskapsprogram nödvändigt inte har kommit att upp-
daterad i dokumenten. 
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7 Betalning av internationell medlemsavgift 

 
Om du betalar fakturan en annan månad än fakturans datum, försäkra dig om att eurobelop-
pet beräknats enligt Lions växelkurs för betalningsmånaden. Den ser du på adress 
http://members.lionsclubs.org/SW/resources/finance/exchange-rates.php 
 

7.1 Betalning via MyLCI 
 
Betalning kan ske med kreditkort eller via PayPal-tjänsten vi klubbens kassörs, presidents el-
ler sekreterares användar-ID för MyLCI. 
 
Logga in på MyLCIs webbsidor. Välj Egen Lionsklubb → kontoutdrag/medlemsavgifter och 
efter det Gör en inbetalning eller logga in direkt via första sidan. 
 

 
 
 
Efter val öppnas fönstret 
 

 
 
 

  

http://members.lionsclubs.org/SW/resources/finance/exchange-rates.php
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7.1.1 Betalning med kredit-/bankkort 

 
Då du väljer betalning med kredit-/bankkort, ombeds efter det uppgifter för kortbetalning. 
 

 
 
De uppgifter som öppnar sig efter val av Continue är inte bildskärmsmodeller. 
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7.1.2 PayPal betalning 

 
Då du väljer betalning PayPal, öppnas fönstret 
 

 
 
Efter val av Pay Now öppnas ett fönster, där ombedda uppgifter sparas. Fönster som öppnas 
efter det hör till PayPal systemet och är inte översatta varken till finska eller svenska. 
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7.2 SEPA betalning 
 
SEPA betalning genomförs från klubbens banksoftware. 
 
Mottagare Lions Clubs International 
  300 W 22 Street 
  Oak Brook, ILLINOIS 60523-8842 
  USA 
 
IBAN  GB62 CHAS 6092 4241 2870 84 (utan mellanslag) 
 
BIC  CHASGB2L 
 
Meddelande Klubbens namn och internationella nummer. 
  Om dessa fattas kan huvudkontoret inte rikta betalningen till 
  klubben. 
 
Bank  JP Morgan Chase, Bank, N.A. 25 Bank Street, London, E14 5JP 
 
 

8 Inhemsk medlemsavgift 
 
Inhemsk medlemsavgift från nya medlemmar är för under höst period anslutna 33,00 € och 
för under vår period anslutna 16,50 €.  
 
Inhemsk medlemsavgift fastställs i Lions-förbundets årsmöte. Möjligen ändrade medlemsav-
gifter bör kontrollera från årsmötets beslut därför att ändringen nödvändigt inte har gjorts i 
detta dokument. 
 
Inhemska medlemsavgiften för familjemedlem är hälften av medlemsavgiften för huvudmed-
lem. 
 
För medlemmar som avgått under juni betalas gottgörelse åt klubben, såvida anteckning om 
avgång antecknats i registret för utgången av september månad. 


