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YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS

SEOUL, KOREAN TASAVALTA
29. MAALISKUUTA – 3. HUHTIKUUTA 2004

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Varmistettiin Piirikuvernöörien ja Varapiirikuvernöörien vaalien valituskäytäntö ja
kehotettiin voimakkaasti lioneita välttämään lakitoimenpiteitä ennen kuin kaikki sisäiset
riidankäsittelyprosessit on käyty läpi ja yritetty selvittää mahdolliset vaaliriidat sitä kautta.

2. Hyväksyttiin Eettisten standardien ja toimintatapojen seminaari v. 2004 Detroitin,
Michigan, USA/Windsorin, Ontario, Kanada, kansainväliseen vuosikongressiin.

3. Hyväksyttiin Eettisten standardien ja toimintatapojen käytäntö hallintovirkailijoille,
kansainvälisille johtajille, hallituksen jäsenille, kuvernöörineuvostojen puheenjohtajille,
piirikuvernööreille ja klubivirkailijoille.

4. Lisättiin Hallituksen ohjesääntöihin Työntekijöiden eettiset käytösohjeet ja käytännöt
koskien petosta.

5. Hyväksyttiin Lions Clubs Internationalin yksityisyyssäännöt.

6. Muutettiin Hallituksen ohjesääntöjä, kohdasta Piirien erimielisyyksien ratkaisu,
kolmannen sovittelijan valitsemisesta ja kansainvälisen hallituksen toimintavallasta
päätöksiin, mitkä on tehty tämän toimintatavan mukaisesti.

7. Muutettiin erimielisyyksien ratkaisuprosessia Klubin mallisääntöjen ja ohjesääntöjen
kohdalla mitä tulee kansainvälisen hallituksen toimintavaltaan tämän toimintatavan
mukaisesti.

8. Muutettiin Hallituksen ohjesääntöjä, kohdasta Moninkertaispiirien erimielisyyksien
ratkaisu, kolmannen sovittelijan valitsemisesta ja kansainvälisen hallituksen
toimintavallasta päätöksiin, mitkä on tehty tämän toimintatavan mukaisesti.

9. Muutettiin Hallituksen ohjesääntöjä niin, että vaaditaan kaikkien aluefoorumien
pitopäivämäärien koordinoimista kansainvälisen päämajan matkaosaston kanssa.

KONGRESSITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin kolmevuotinen kokeiluohjelma Entisten kansainvälisten
presidenttien/entisten kansainvälisten johtajien banketin ja piirikuvernöörien/entisten
piirikuvernöörien banketin yhdistämisestä kansainvälisen Academy Awards -banketin
kanssa, minkä pitää Lions Clubs International, alkaen vuoden 2005 Hong Kongin
vuosikongressista.

2. Määriteltiin ilmoittautumismaksut vuoden 2005 Hong Kongin vuosikongressiin.
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3. Hyväksyttiin virallinen tapahtuma-aikataulu vuoden 2005 Hong Kongin vuosikongressiin.

4. Korjattiin kansainvälisen vuosikongressin päivämääriä New Orleansissa, Louisianassa,
niin että uudet päivämäärät ovat 10-14. heinäkuuta 2006.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi Yangpyung -lionsklubin ja Yangpyung Eunhaeng –lionsklubin siirron piiristä
354-H piiriin 354-B, Korean tasavalta.

2. Hyväksyi valittaen 293 klubin lakkauttamisen.

3. Viisitoista aikaisemmin lakkautettua klubia palautettiin hyvään asemaan, sen jälkeen kun
lakkauttamisen syyt oli poistettu.

4. Nimitti vuoden 2004-2005 piirikuvernöörit ylimenokauden- ja väliaikaispiireistä.

5. Hyväksyi, että piiri 101-OM, Ruotsi, muutti nimensä piiriksi 101-A.

6. Hyväksyi Kyproksen pohjoispuolella olevien klubien lakkauttamisen ja sen jälkeen niiden
uudelleen perustamisen eri nimillä ilman kustannuksia klubeille.

7. Hyväksyi klubien päästämisen status quosta välittömästi, jos ne ovat hakeneet pääsyä
kuvernöörin federaatioon sekä välitöntä perustamisasiakirjojen peruutusta sellaisille
klubeille, jotka eivät hakeneet, piirissä 118-U, Turkki.

8. Hyväksyi kolmivuotisen ohjelmasuunnitelman Itä- ja Keskieuroopalle.

9. Muutti vuoden 2004-2005 Klubin presidentin palkinnon sääntöjä niin, että se on
helpompi saavuttaa.

10. Muutti piirikuvernöörien korvaussääntöjä.

11. Muutti varapiirikuvernöörien ja puolisoiden nimilappujen kokoa niin, että sääntö ja
varsinainen koko vastaavat toisiaan.

12. Muutti status quon sääntöjä.

13. Hyväksyttiin päätös välttää piirikuvernöörin kausi kuvernöörineuvoston puheenjohtajana
välittömästi piirikuvernöörikauden jälkeen alkaen 1. heinäkuuta 2005.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyi korjatun hätärahaston sijoitussuunnitelman.

2. Hyväksyi toimivuoden 2003-2004 kolmannen neljänneksen ennusteen.

3. Auditointikomitea on suositellut seuraavia yrityksiä ja hallitus hyväksyi ne:
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 Ernst & Young suorittamaan LCI:n vuoden lopun auditoinnin.
 Grant Thornton suorittamaan jokavuotiset eläkerahastojen auditoinnit.
 Deloitte suorittamaan yleisen vastuuvarannon matemaattisen arvion.

4. Hyväksyi jokavuotisen rahoituksen määritellyille eduille.

5. Hyväksyi kulukorvauspyyntöjen hylkäämisen sellaisilta piirikuvernööreiltä, joiden
klubeissa oli huomattava määrä eräpäivän ylittäneitä rästimaksuja.

6. Hyväksyi useita muutoksia tilintarkastusääntöihin koskien entisiä kansainvälisiä
presidenttejä.

LCIF

1. Päivitti LCIF:n sijoitusperiaatteet säätiön sijoitusten monipuolistamiseksi.

2. Hyväksyi LCI/LCIF:n yhteisen tilintarkastuskomitean suosituksen mukaisesti, että
säätiön nykyinen tilintarkastaja pidetään tilintarkastajana vuodelle 2004-05.

3. Oikeutti LCIF:n puheenjohtajan ja lionsien delegaation osallistumisen International
Association for the Prevention of Blindness (IAPB) joka 4. vuosi tapahtuvaan
kokoukseen Dubaissa syyskuussa 2004.

4. Hyväksyi US$200 000 Core 4 -apurahan lionsien nuorten työnhakukoulutukseen
vastaamaan varoja, mitkä United States Agency for International Development (USAID)
on myöntänyt LCIF:lle.

5. Päivitti sääntöjä Lions-Quest piirin palkintoa varten (Lions-Quest District Achievement
Award).

6. Hyväksyi kolme finalistia vuoden 2003-04 Lionsien humanitaarisen palkinnon saajaksi:
Pastori Billy Kim, Etelä-Korea; Stan Brock, USA ja Lyle Morris, USA.

7. Hyväksyi 77 tavallista, Core 4 ja kansainvälistä apurahaa yhteensä US$3 583 094.

8. Lykkäsi neljä muuta apuraha-anomusta.

9. Muutti LCIF Policy Manualin ja Halllituksen sääntökokoelman LCIF-lukua sääntöjen
lisäämiseksi koskien liittoutumista voittoa tuottavien yritysten kanssa, mitkä hallituksen
jäsenet ovat aikaisemmin hyväksyneet.

10. Muutti LCIF ohjesääntöjä niin, että kaikille piirikuvernööreille annetaan kautensa aikana
ei-äänioikeutettu hallituksen jäsen -status.
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JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi moninkertaispiirin 321 pyynnön koulutuksen rahoituksesta, mikä pidettiin 2002-
2003.

2. Hyväksyi rahoituspyynnön moninkertaispiiristä O tukemaan johtajakoulutusseminaaria
tuleville lioneille huhtikuussa 2004.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi pilottiohjelman Lionien Naisten Maailmanlaajuisesta symposiumista.

2. Hyväksyi Lionsien rekrytointiworkshopin pitämisen St. Charlesissa, Illinoisissa, USA:ssa
aikaisin budjettivuoden 2004-2005 aikana.

3. Lopetti kaikki jäsenmaksuista vapautukset, mitkä jäsenkehityskomitea oli aloittanut,
alkaen 30. kesäkuuta 2004.

4. Hyväksyi rahoituksen Leo lionsklubi -pilottiohjelmalle.

5. Valtuutti rahoituksen tänä vuonna jäsenkehitykseen Espanjassa.

6. Otti uudelleen käyttöön, alkaen budjettivuonna 2004-2005, rintamerkin, mikä oli
aikaisemmin annettu piirikuvernöörin laajennuspalkinnon saajille.

7. Hyväksyi Milestone Chevron –ohjelman, minkä mukaan annetaan 25-vuotta, 50-vuotta ja
enemmän Monarch vuosimerkit ilmaiseksi vaatimukset täyttäville lioneille.

8. Poisti Jugoslavian järjestön listalta hyväksytyistä maista ja korvasi sen Montenegrolla ja
Serbialla.

9. Hyväksyi enemmän kuin yhden klubin sponsoroimaan yhtä uutta lionsklubia.

PR-TOIMIKUNTA

1. Perustaa puheenjohtajan toimi Moninkertaispiirin PR- ja lionsinformaation
puheenjohtaja.

2. Yhdistää edellisen kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja entisen kuvernöörineuvoston
puheenjohtajan nimikkeet: entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.

3. Lisätä Presidentin palkintomitalit 775:n ja lisätä Kansainvälisen palkinnon johtajuudesta
määrää 980:n.

4. Lisätä Presidentin palkintomitaleja 200:lla lionvuodelle 2003-04 ja lisätä Kansainvälisen
palkinnon johtajuudestä määrää 100:lla lionvuodelle 2003-04.
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PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Hyväksyi Yhteisymmärryksen muistion Lions Clubs Internationalin ja The Swiss Federal
Institute of Environmental Science and Technology välillä lisäämään yhteistyötä SODIS
vedenpuhdistusmenetelmän toteuttamiseksi.

2. Antoi luvan The Hadley School for the Blindin käyttää Lions nimeä ja merkkiä Hadleyn
antamissa palvelupalkinnoissa lioneille ja lionsklubeille, mitkä antavat lähetteen sokeille
ja näkövammaisille Hadleyn koulutusohjelmiin.

3. Nimesi kymmenen lionia vuoden 2004 Kymmenen parasta nuorisovaihdon
puheenjohtajaa –palkinnon saajiksi.

4. Perusti puheenjohtajan toimen Piirin lionspalvelut lapsille –ohjelmalle. Tämä on virallinen
ja suositeltu piirin puheenjohtajan toimi.


