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LUKU XVIII 
ENTISET JA NYKYISET VIRKAILIJAT  

 
A. HALLINTOVIRKAILIJAT 

 
Lionsklubien kansainvälisen järjestön hallintovirkailijat ovat hallintojohtaja, sihteeri, globaali 
kehitysjohtaja ja rahastonhoitaja. 
 
Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiön hallintovirkailijat ovat hallintojohtaja, 
apulaissihteeri ja apulaisrahastonhoitaja. 
 
 

B. HALLINTOJOHTAJIEN NIMITYKSET  
 
Työvaliokunnalla on valta korjata sopimusten kautta seuraavien virkailijoiden velvollisuudet, 
virkakaudet ja maksettavat korvaukset: 
 
1. Alkaen 15. elokuuta 2017, Frank Moore ottaa vastaan kansainvälisen lionsjärjestön 

väliaikaisen hallintojohtajan ja sihteerin arvon, vastuut ja velvollisuudet. 
 

2. Alkaen 4. huhtikuuta 2016, Catherine M. Rizzo ottaa vastaan kansainvälisen 
lionsjärjestön rahastonhoitajan arvon, vastuut ja velvollisuudet. 
 
 

C. ENTISTEN VIRKAILIJOIDEN ARVONIMET 
 
Lionit, jotka ovat palvelleet järjestön virkailijoina, saavat seuraavat viralliset arvonimet: 
 
Kansainvälinen presidentti - Entinen kansainvälinen presidentti 
Kansainvälinen varapresidentti - Entinen kansainvälinen varapresidentti 
Kansainvälinen johtaja - Entinen kansainvälinen johtaja 
Piirikuvernööri - Entinen piirikuvernööri 
 
 

D. ARVONIMI - SECRETARY-GENERAL 
 
Virallinen arvonimi pääsihteeri ("Secretary-General") poistetaan täten käytöstä 
kunnianosoitukseksi järjestön perustajaa ja entistä pääsihteeriä Melvin Jonesia kohtaan, joka 
palveli pitkään ja ansiokkaasti järjestöä ja ihmiskuntaa. 
 
 

E. VIRKAILIJAT, JOHTAJAT JA ENTISET PRESIDENTIT 
 
Virkailijoiden, johtajien ja entisten presidenttien posti kerätään ja lähetetään kerran viikossa, 
poikkeuksena ovat kirjeet, joihin tarvitaan päätös jne., jotka lähetetään kuten ennenkin. 
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F. ENTISET VIRKAILIJAT 

 
Entiset virkailijat, jotka eivät enää ole järjestön nykyisiä jäseniä, poistetaan 
postitusluettelosta. 
 
 

G. JULKAISUT JA TIEDOT VAHVISTETUILLE EHDOKKAILLE KOLMANNEN 
VARAPRESIDENTIN JA KANSAINVÄLISEN JOHTAJAN VIRKOIHIN 
 
1. Kansainvälinen sääntö ja ohjesääntö 

 
2. "Kansainvälinen johtaja - palvelu ja johtajuus" 

 
3. Kaikkien nykyisten ja entisten virkailijoiden yhteystiedot annetaan kaikille virallisille 

ehdokkaille maksua vastaan. Yhteystiedot lähetetään elektronisessa muodossa. 
 

4. Kaikkien klubivirkailijoiden yhteystiedot annetaan pyynnöstä vaaleilla valittaville 
virallisille ehdokkaille. Vastaava ehdokas maksaa järjestön kulut yhteystietojen 
lähettämisestä. 
 

5. Yhteystietojen laajuus ja niiden lähettämiseen liittyvät kulut päätetään toimintatavan 
mukaisesti. 
 
 

H. VIRKAILIJOIDEN RINTANEULAT 
 

1. Jokainen järjestön virkailija saa kaksi virkamerkkiä. 
 

2. Järjestön virkailijat, johtajat ja entiset kansainväliset presidentit saavat pyynnöstä uuden 
virkamerkin ilmaiseksi. 
 

 
I. HALLITUKSEN JÄSENEN TAI ENTISEN KANSAINVÄLISEN PRESIDENTIN 

KUOLEMA TAI HÄNEN PUOLISONSA KUOLEMA - TIEDOTTAMINEN JA 
MENETTELY 
 
1. Kansainvälisen hallituksen jäsenen tai hänen puolisonsa tai entisen kansainvälisen 

presidentin tai hänen puolisonsa kuolemasta ilmoitetaan kirjeitse, sähköpostilla tai 
faksilla kaikille hallituksen jäsenille ja entisille kansainvälisille presidenteille.  
Kuolemasta ilmoitetaan kirjeitse, sähköpostilla tai faksilla, miten parhaaksi katsotaan, 
järjestön kaikille entisille kansainvälisille johtajille. 
 

2. Presidentti nimittää lionin virallisesti edustamaan järjestöä ao. virkailijan tai entisen 
kansainvälisen presidentin hautajaisissa. 
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3. Entisten kansainvälisten presidenttien lesket kutsutaan kansainvälisiin kongresseihin 
järjestön vieraina. 
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