Zaplacení poplatků do LCI a do distriktu – podmínka pro účast delegátů na konventu
Poplatky do LCI
Rada mezinárodních ředitelů na svém lednovém zasedání rozhodla, že pokud měly kluby
zaplaceny všechny dlužné poplatky do 31. 12. 2020, nebude pozastavena činnost žádného klubu
pro nezaplacení poplatků na 1. pololetí lionského roku 2020-2021, pokud poplatky do LCI uhradí
do 30. 6. 2021.
Protože všechny kluby v našem distriktu měly k 31. 12. 2020 své závazky vůči LCI vyrovnány, na
konvent distriktu dne 22. 5. 2021 mohou vyslat své delegáty i ty kluby, které nebudou mít
v okamžiku jeho konání zaplacené příspěvky do LCI za 1. pololetí tohoto lionského roku.
Poplatky do distriktu
Rada mezinárodních ředitelů stanovila podmínky pro konání distriktních konventů a umožnila
konání konventů a volby jinými prostředky, nežli osobní přítomností delegátů (elektronicky,
videokonference).
Pro způsobilost delegátů stanovila následující:
Aby byl klub „in good standing“ z hlediska možnosti vyslat delegáty na distriktní konvent, nesmí
být ve statu quo a musí mít zaplaceny všechny poplatky do distriktu.
Pouze pokud bude zavřená banka (nebude provádět platební operace), může být klubu
umožněno vyslat delegáty na konvent, pokud tuto skutečnost prokáží a současně prokáží, že jsou
schopny poplatky do distriktu zaplatit jinými platebními metodami.
Žádáme proto všechny lionské kluby v distriktu, aby věnovaly zaplacení distriktních
poplatků náležitou pozornost. Tyto poplatky musí být zaplaceny nejpozději 15 dnů před
konáním konventu, tedy do 7. 5. 2021.
(The Board of Directors has authorized flexible payment of International dues, and Lions
clubs in good standing on December 31, 2020 are not being placed in status quo or financial
suspension if international dues are outstanding through June 30, 2021. Therefore, in
determining “good standing” of a Lions club at a district or multiple district convention for
purposes of establishing delegate entitlement, those clubs which are not in financial
suspension or status quo and have paid all district and multiple district dues should be
considered to be in good standing and eligible for delegates.
In the event it is impossible for a Lions club to pay outstanding dues due to bank closures or
other government restrictions, district credentials committees are being encouraged to permit
delegates for those clubs that are able to produce a demand draft, check, or other payment
method that reasonably demonstrates a club’s ability to pay outstanding dues.)

