4.3a

OM BRUKEN AV LIONS NAVN OG MERKE
Ajourført i henhold til brev av september 1996 fra Gary M. La Petina,
juridisk rådgiver ved Hovedkontoret i Oak Brook.

Til:

Alle Lionsklubber

En Lionsklubb og / eller –distrikt kommer sikkert til å ville bruke navnet LIONS,
organisasjonens merke eller andre Lionsemblemer ved mange anledninger.
For at organisasjonen skal kunne oppfylle sine forpliktelser og klubben og / eller distriktet
skal kunne dra nytte av de fordeler som tilkommer en innregistrert eier av Lionsemblemer,
sender vi vedlagt de bestemmelsene som Det internasjonale styret har vedtatt for bruken av
Lions navn, merke og goodwill.
I tillegg til de rettigheter som er fastlagt i Styrets policy-uttalelser har klubben og / eller
distriktet herved tillatelse til å bruke navnet LIONS og det offisielle Lionsmerket på brevark,
klubbaviser / månedsbrev og annet trykt materiale som klubben og / eller distriktet trenger til
sin drift, forutsatt at slikt materiell ikke kan rekvireres fra Rekvisita-divisjonen (ved
Hovedkontoret). (Se paragraf «b» i bestemmelsene som gjelder bruken av merket på artikler som
selges til allmennheten.)
Denne tillatelsen gjelder imidlertid bare for ovennevnte artikler og for inneværende Lionsår.
I henhold til Det internasjonale styrets bestemmelser må tillatelse innhentes fra Rekvisitadivisjonen eller Det internasjonale styret for å kunne bruke Lionsmerket på andre artikler eller
i forbindelse med prosjekter og aktiviteter.
Denne tillatelsen er gitt under forutsetning av at klubben og / eller distriktet kontrollerer
trykkeriets utnyttelse av ovennevnte artikler samt fastholder eiendomsretten og kontrollen
over all negativ og positiv film, masters, kunstnerisk materiale, etc. som anvendes av
trykkeriet. Det skal i denne sammenhengen opplyses om at tillatelsen til å få bruke
Lionsmerket og navnet LIONS på trykksaker er begrenset kun til artikler som er beregnet på
klubben og / eller distriktet. Når en klubb og / eller et distrikt bestemmer seg for ikke lenger å
benytte trykkeriet, skal all film, kunstnerisk materiale, etc omgående returneres.
Resultatet av denne policy kommer til å hjelpe organisasjonen med å oppfylle sine
forpliktelser med hensyn til loven om varemerker / firmamerker. Vi takker dere på forhånd for
at dere medvirker til dette.

Med vennlige Lionshilsner

Gary M. La Petina
Juridisk rådgiver

4.3b

BRUKEN AV LIONS NAVN OG MERKE,
NAVNET "LIONS", "LIONS CLUB",
"LIONS INTERNATIONAL" OG "LIONS CLUBS INTERNATIONAL"

Organisasjonens navn og merke (og variasjoner av disse) er innregistrerte varemerker i land
verden over i den hensikt å gi Lions Clubs International og organisasjonens godkjente klubber
en juridisk beskyttelse. Som eiere plikter organisasjonen å påse at de gjeldende bestemmelser
ikke blir misbrukt, samt å foreta det som er nødvendig dersom uautorisert bruk skulle
forekomme.
For å kunne følge opp disse forpliktelsene har Det internasjonale styret delegert fullmakt til
sin juridiske rådgiver om at all uautorisert bruk av organisasjonens navn og merke og navnet
"Lions", "Lions Club", "Lions International" og "Lions Clubs International" skal opphøre med
øyeblikkelig virkning. Videre skal følgende policy gjelde:
a) Ingen artikler som bærer organisasjonens navn eller merke eller navnet "Lions",
"Lions Club", Lions International" eller "Lions Clubs International" tillates solgt eller
på annen måte distribuert til Lions, Lions Clubs, distrikt eller allmennheten uten
skriftlig godkjennelse fra den juridiske rådgiveren eller Rekvisita-divisjonen.
b) Ingen Lion, Lions Club eller distrikt får bruke organisasjonens merke på artikler som
selges til Lions eller allmennheten i innsamlingsøyemed. Et spesielt "Lions Club Fund
Raising Activity Seal" (innsamlings-emblem) er laget for dette formålet og kan brukes
etter å ha innhentet godkjennelse fra den juridiske rådgiveren.
c) Ingen produsenter, trykkeri, annonsører, entreprenører eller annen type foretak, med
eller uten hensikt om fortjeneste, har lov å bruke organisasjonens navn, goodwill,
varemerke, tjenestemerke, emblem eller andre motiver eller navnet "Lions", "Lions
Club", "Lions International" eller "Lions Clubs International" eller varianter av disse
uten skriftlig godkjennelse fra Det internasjonale styret, den juridiske rådgiveren eller
Rekvisita-disvisjonen.
d) Intet Lionsdistrikt eller gruppe av Lionsklubber får bruke organisasjonens navn eller
merke eller navnet "Lions", "Lions Club", "Lions International" eller "Lions Clubs
International" i forbindelse med distrikt- eller gruppeprosjekt uten skriftlig
godkjennelse fra Det internasjonale styret. En slik søknad skal stiles til Det
internasjonale styret, som fås ved henvendelse til Hovedkontoret i Oak Brook.
Godkjennelse kommer imidlertid bare til å bli gitt dersom den foreslåtte aktiviteten
(uavhengig av juridisk formulering) blir kontrollert av de respektiver Lionsklubbene
eller distrikt, samt at Lionsklubber og -medlemmer deltar på frivillig basis og ikke blir
avkrevd avgifter eller andre midler.
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