
Lions fadder 
 
Fadder, lovar du att  
fullfölja följande skyldighet mot den nya klubbmedlemmen: 

- Se till att hon/han känner sig välkommen och blir presenterad för klubbens 
övriga medlemmar 

- Berätta om klubben, dess tjänstemän och stadgar 
- Se till att den nya medlemmen genast får uppdrag och aktiveras  
- Ordna informationsträffar om lions verksamheten 
- Besvara frågor som berör klubbens och lions verksamhet  
- Uppmuntra henne/honom att diskutera eventuella problem och att komma med 

förslag till lösningar 
- Hjälpa henne/honom att utvecklas till en god lion 

”Ja” 
 

Från medlemsrekryterare till fadder 
 
I klubbens verksamhet är det angeläget att ha medlemsanskaffningen med i 
verksamhetsplanen för varje år. 
Nya medlemmar medför nya förmågor, nya idéer, fler arbetande händer vid aktiviteter 
och fler tjänstemän för kommande år. 
Varje lionsmedlem har ansvar för att finna kvinnor och män som är beredda att följa 
lionsorganisationens målsättning, att tjäna samt att bjuda in dem som medlem i lions. 
 
Medlemsrekryterare - värvare      
        

- Finn entusiastiska, energiska personer, som är intresserade av att tjäna 
samhället. 

- Informera om lions verksamhet (se www.lions.fi) 
- Berätta om lions verksamhet lokalt och internationellt 
- Berätta om den egna klubbens medlemskap och verksamhet 
- Besvara alla frågor som berör lionsverksamheten 
- Bjud in henne/honom till ett lions-möte eller en aktivitet för att bekanta sig 

med verksamheten. 
 
Berätta om fördelarna med medlemskapet: 

- Stor tillfredsställelse av att hjälpa människor i nöd 
- Möjlighet att genomföra hjälpinsatser runtom i världen 
- Utveckla ledarskapsförmåga 
- Lära sig organisation och mötesteknik 
- Göra aktiva insatser i samhället 
- Möjlighet att arbeta i nätverk 

 
Berätta också om 

- Medlemsavgifter 
- Skyldighet att delta i verksamheten 
- Lions verksamhet för hennes/hans partner  

Det är viktigt att vid medlemsrekryteringen berätta rätta, verkliga uppgifter. 



Intagning av ny medlem 
 
Beställ från Lions förbundet folder för ny medlem, lionmärket kommer med. 
 
Planera, tillsammans med presidenten, en högtidlig intagning av den nya medlemmen. 
I intagningsceremonin ingår bl.a. 
 

- Lionslöftet (texten finns i årsboken) 
- Presidenten, medlemsordförande eller faddern står vid den nya medlemmens 

sida. 
- Faddern tänder ett ljus 
- Faddern fäster lionsmärket på den intagna medlemmen 
- Den nya medlemmen får medlemsfolder, Lions årsbok, distriktstidningen, 

klubbens verksamhetsberättelse osv. 
- Alla klubbmedlemmar följer stående med intagningsceremonin   
- Klubbens målsättning 

 
Fadderns uppgift 
 

- Bjud in den nya medlemmen till ett klubbmöte 
- Gör sällskap med henne/honom till mötet 
- Se till att hon/han känner sig välkommen till mötet 
- Presentera henne/honom för övriga medlemmar 
- Berätta om klubben, dess tjänstemän och stadgar   
- Se till att den nya medlemmen får uppgifter och tas med i aktiviteter genast 

från början    
- Svara på frågor som berör klubbverksamheten 
- Ge inblick i lions verksamhet 
- Uppmana henne/honom att delta i utbildningstillfällen för nya lion, i vilka  

också faddern deltar  
- Uppmana henne/honom berätta om sina tankar och idéer omkring 

lionsverksamheten, aktiviteter och betjäningspunkter 
- Faddern är alltid fadder, också under kommande år 
- Hjälp den nya medlemmen utvecklas till en god lion, som lever upp till vår 

organisations valspråk: 
 
 
 

Vi tjäna 
 
 

 
 

    



 
 
 
 


