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1.

Generelt

Alle Lionsklubber i Multippeldistrikt 104 er pålagt å operere med 2 budsjetter, 2 regnskap og 2
kasser:
•
•

Klubbkasse – som har med klubbens administrative virksomhet å gjøre
Aktivitetskasse – som omfatter klubbens utadvendte virksomhet / prosjekter

Innsamlede midler fra allmenheten skal anvendes til formål for allmenheten.
Det anbefales at Lions klubber benytter en 3-delt fordelingsnøkkel i sin bistand til samfunnet.
Prosentandelen kan variere basert på tidsavgrensede behov og anbefalinger fra distrikt og
multippeldistrikt.. Fordelingen lokaliseres til ”lokale behov” (i det samfunn hvor klubben
opererer), ”nasjonale behov” og ”internasjonale behov”.
Innsamlingsprosjekter skal ikke gi noen form for gevinst til klubb eller Lions medlemmer. Dette
innebærer at netto overskudd innsamlet fra allmenheten ikke kan fordeles til Lionsmedlemmer,
privatpersoner eller organisasjoner som ikke har et behov i henhold til Lions’ vurdering.
Klubbers aktiviteter som ikke medfører pengeoverføringer, er ikke en del av denne policy.
Denne policy er en veiledning for klubber i sitt arbeid med å etterleve Lions Clubs International
(LCI) sin målsetting.
Klubber skal ha åpenhet mot lokalsamfunnet for å skape tillit.

Definisjon av aktivitetsmidler
Aktivitetsmidler er nettoinntekt fra aktiviteter som er åpne for allmenheten, bidrag fra
allmenheten, donasjoner og avkastning på investerte midler fra allmenheten.

Definisjon av administrative midler.
Administrative midler kommer fra Lionsmedlemmer i form av medlemsavgift, annonseinntekter,
lønn og andre bidrag fra medlemmer. Disse midlene kan enten anvendes til prosjekter eller
internt i Lions til dekning av kostnader til møter, innregistreringsavgifter, revisorkostnader,
nyhetsbrev samt andre klubb- eller distriktsrelaterte driftskostnader eller dekning av
administrative kostnader. Klubbaktivitet sponset 100 % av klubbmedlem kan godskrive
overskudd til drift av klubben.

2.

Direkte kostnader ved pengeinnsamlinger

Direkte kostnader i forbindelse med innsamlingsaktivitet rettet mot allmenheten kan trekkes fra
innsamlingsinntektene. Dette for å dekke dokumenterte administrative kostnader for at
aktiviteten skal kunne gjennomføres.

3.

Lions’ eiendom

Et prosentuelt beløp av nettoinntekt fra innsamlede midler i forbindelse med bruk av eiendom
eid av Lionsklubb eller distrikt kan anvendes for dekning av driftskostnader etter følgende
retningslinjer:

a)
Eid eiendom som anvendes av allmenheten. Kostnader for drift og bruk av eiendom
kan trekkes fra innsamlede midler fra allmenheten, for å støtte allmenhetens bruk av
eiendommen.

b)
Eid eiendom som anvendes til administrative oppgaver. Kostnader for drift og bruk av
eiendommen skal betales med administrative midler (klubbkasse) hvis målet med anvendelsen
gagner Lionsmedlemmer.

c)
Blandet anvendelse av eiendom. Når Lionseiendom anvendes av både allmenheten og
til administrative formål kan et proporsjonalt beløp trekkes fra innsamlede midler. Eksempel:
Hvis et klubblokale anvendes 20 % av tiden av allmenheten, kan 20 % av kostnadene
debeteres innsamlede midler fra allmenheten for å dekke drift.

4.

Politisk aktivitet.

Som en upolitisk frivillig organisasjon kan Lionsklubber og- distriktsorganisasjoner (inkl. MD)
ikke bidra med noen form for støtteordninger til politiske organisasjoner, valgte politikere eller
kandidater til lokale, nasjonale eller internasjonale poster.
Dersom klubber innehar eiendom eller leiekontrakter, som har medført bruk av midler fra
aktivitetskassen, og som ikke tilfredsstiller krav i dette dokument, skal klubben utarbeide en
plan for avvikling / nedbetale aktivitetsgjeld innen rimelig tid.

