UPACARA PENGUKUHAN
ANGGOTA BARU LEO CLUB
Upacara pelantikan ini dapat dipimpin oleh Presiden Leo Club, Advisor atau pengurus Lions Club
Sponsoring. Pimpinan upacara dapat memulai dengan kata-kata pembukaan sebagai berikut:

Kita akan memulai upacara pelantikan untuk menyambut anggota-anggota baru Leo
Club ………………….... Ini merupakan saat yang penting bagi para anggota baru ini dan bagi
club kami dan saya mohon perhatian dan ketenangan para anggota selama upacara ini
berlangsung. Mohon semua tepuk tangan atau hal-hal yang mengganggu kekhidmatan
dapat ditunda sampai upacara ini selesai. Sekarang saya akan memanggil nama-nama dari
para anggota baru dan mohon para anggota tersebut untuk berdiri dan maju.

(Pemimpin upacara memanggil nama-nama calon anggota yang akan dilantik, kemudian
berbaris dengan rapi dihadapannya untuk segera memulai upacara pelantikan anggota baru).

Atas nama pengurus dan seluruh anggota, saya ucapkan selamat datang kepada anda (sekalian)
untuk menggabungkan diri menjadi anggota LEO CLUB …………………... Anda telah diundang
untuk menjadi anggota Leo Club dan kamu semua merasa bahagia dan bangga terhadap
keputusan anda untuk menerima keanggotaan ini. Keanggotaan dalam Leo Club merupakan
yang istimewa. Anda akan memasuki suatu program yang jangkauannya mencapai seluruh
pelosok dunia dan sejak 1967 menjadi bagian dari kegiatan Lions Clubs International. Tujuan
anggota Leo meliputi:
1. Standar moral yang tinggi
2. Pribadi yang bertanggung jawab
3. Sikap yang penuh kebesaran hati dan saling pengertian terhadap orang lain
4. Siap mengulurkan tangan membantu mereka yang mengalami kesulitan

Kini, berbagai tantangan menanti anda dalam lingkungan anda sendiri. Dan anda tidak sendiri
dalam club. Anda dapat mengharapkan setiap saat dukungan dan kerjasama dari para anggota,
pengurus Leo Club dan juga Leo Club Advisor. Mereka akan dengan senang hati membantu
anda untuk memenuhi tujuan-tujuan yang telah anda ambil.

Sekali lagi saya, menyampaikan selamat kepada anda (sekalian) untuk menggabungkan diri
dalam club ini. Sekarang mohon anda mengulangi janji anggota yang akan saya ucapkan berikut
ini:
√

Saya, …………………………… (setiap anggota menyebutkan nama masing-masing)

√

Dengan disaksikan oleh anggota Leo Club …………………….. yang hadir

√

Bersedia memenuhi tanggung jawab ini

√

Untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Club

√

Untuk menghadiri seluruh pertemuan club dengan teratur

√

Untuk mendukung dan mendahulukan kepentingan-kepentingan club

√

Dan memenuhi kewajiban keuangan saya dalam club

√

Saya selanjutnya berjanji

√

Bahwa saya akan

membantuk mempertahankan, membangun dan memperkuat

keanggotaan club
√

Saya akan membantu Club secara aktif dalam berbagai kepanitiaan dan kesempatan lain,
dimana keterlibatan saya dibutuhkan

√

Dan akhirnya

√

Saya akan mengembangkan dalam diri sendiri

√

Sifat-sifat keceriaan, pelayanan, dan pengabdian

√

Yang menjadi cirri anggota Leo Club setiap saat

Kini anda (sekalian) telah resmi menjadi anggota Leo Club ………………………

Selanjutnya pimpinan upacara akan memasangkan pin kepada setiap anggota dan memberikan
kartu anggota dan piagam keanggotaan. Dilanjutkan dengan Upacara Pelantikan Pengurus Leo
Club.

UPACARA PELANTIKAN
PENGURUS LEO CLUB
Upacara pengukuhan ini dapat dipimpin oleh Advisor atau Pengurus Lions Club. Setelah
pengurus yang akan dikukuhkan telah siap, pemimpin upacara dapat mengawalinya sebagai
berikut:
Merupakan suatu kehormatan bagi saya berada di sini untuk mengukuhkan pengurus dari
Leo Club ……………………. Mendapat kepercayaan dari seluruh anggota Club, saya yakin
mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik kepada
masyarakat dan sesama anggota mereka.
Maka saya akan memanggil nama-nama mereka untuk mengulangi tugas dan tanggung
jawab serta setiap orang dengan tanpa paksaan dapat menerima pencalonan sebagai
pengurus Leo Club.

BENDAHARA
Pimpinan : Leo ………………………, anda telah dipilih untuk mengabdi pada club anda sebagai
Bendahara yang akan menerima semua uang dan menyimpannya di bank yang
telah disetujui oleh pengurus. Anda akan melakukan pembayaran atas wewenang
mereka serta akan menyiapkan dan menyerahkan laporan keuangan bulanan
kepada mereka. Anda juga akan berhati-hati serta ikut membangun semangat
persatuan dan kerjasama dengan pengurus Leo Club yang lain, dewan pengurus
(Board of Directors) dan Advisor. Bersediakah anda untuk menjalankan tugas dan
kewajiban ini dengan sebaik-baiknya?
Bendahara : Saya bersedia

SEKRETARIS
Pimpinan : Leo ………………………, anda telah dipilih untuk mengabdi pada club Anda sebagai
Sekretaris di bawah pengawasan dan pengarahan dari Presiden dan dewan
pengurus (Board of Directors). Anda akan menyimpan semua catatan club,
termasuk notulen rapat pengurus, data pengurus, pertemuan-pertemuan komite,
daftar hadir dan data keanggotaan terbaru. Anda akan bertanggung jawab untuk
mengirim secara teratur laporan keanggotaan tahunan (Annual Leo Club
Membership Report) kepada Lions Clubs International, Monthly Report dan
Membership Report kepada Dewan Distrik. Anda juga akan berhati-hati serta ikut
membangun semangat persatuan dan kerjasama dengan pengurus Leo Club yang
lain, dewan pengurus (Board of Directors) dan Advisor. Bersediakah anda untuk
menjalankan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya?
Sekretaris : Saya bersedia

WAKIL PRESIDEN
Pimpinan : Leo ………………………, anda telah dipilih untuk mengabdi pada club anda sebagai
Wakil Presiden yang akan mengisi posisi Presiden bila untuk alas an tertentu
Presiden berhalangan untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dalam hal ini anda akan
mempunyai wewenang yang sama dengan Presiden. Anda juga akan membantu
Presiden memelihara kesatuan antar anggota Leo Club dengan Lions Club
sponsoring dan dengan Advisor. Akhirnya, anda akan mendukung dan membantu
Presiden dalam berbagai usaha dan kegiatan pelayanannya. Bersediakah Anda
untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Presiden ini dengan sebaikbaiknya?

PRESIDEN
Pimpinan : Leo ………………………, anda telah dipilih untuk mengabdi pada club anda sebagai
Presiden yang merupakan pimpinan eksekutif. Anda akan melaksanakan dengan
sekuat tenaga untuk memelihara kesatuan antar anggota Leo Club, dengan Lions
Club sponsoring dan dengan Advisor. Anda akan memimpin semua rapat dan
menjadi ketua dewan pengurus. Anda akan mengawasi komite-komite berfungsi
dengan baik, meminta laporan komite. Anda juga akan bekerja untuk memastikan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sekitar anda dan memotivasi agar para
anggota club anda dapat menanggapi dengan baik. Bersediakah anda untuk
menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden ini dengan sebaik-baiknya?
Presiden

: Saya bersedia

DIRECTOR (sekaligus)
Pimpinan : Anda sekalian telah dipilih untuk suatu jabatan yang penting sebagai Director yang
merupakan bagian dari dewan eksekutif Leo Club. Anda akan dengan setia
menghadiri pertemuan rutin dan khusus club anda serta menyusun dan
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan dengan sebaikbaiknya. Anda juga mengawasi Board of Directors agar tidak menyetujui
pengeluaran-pengeluaran yang melebihi pemasukan club, tidak mengesahkan
dana untuk hal-hal yang tidak penting bagi tujuan club. Bersediakah anda untuk
menjalankan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya?
Director

: Saya bersedia

