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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS
CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT

16 – 21. HUHTIKUUTA, 2011

1. Fukuoka, Japani valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi vuodelle 2016.

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua XI, sivua XI-4, kappaletta F.2. tarkentamaan
kriittistä prosessia.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Käsiteltiin LC Juhun (piiri 323-A3, Intia) jättämä sääntövalitus klubijäsenen puolesta, koskien
kansainvälisen johtajan vaalien puoltamista piirissä 323-A3. Valitukselle löydettiin riittävät
perusteet ja päätettiin että sen tarkastelua kiirehditään perustussäännön valitustoimenpiteen
asteelle neljä, luku XV, kappale J.1. hallituksen sääntökokoelmassa.

Pyydettiin Lakiasiain jaostoa tiedottamaan osapuolia päivämääristä joihin mennessä
vastaukset, vastineet ja vaadittavat asiakirjat on oltava valmiina ja toimitettuina Lakiasiain
jaostoon valituksen käsittelyä varten Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnassa ja kansainvälisen
hallituksen kokouksessa, joka pidetään kesäkuussa 2011.

Määrättiin moninkertaispiirin 323 kuvernöörineuvoston nykyiset ja tulevat jäsenet
asettamaan moninkertaispiirin 323 vuosikokouksen kansainvälisen johtajan puoltovaalit
toimintakieltoon toistaiseksi, ja määrättiin moninkertaispiiriä pidättäytymään kansainvälisen
johtajan puoltamisesta, kunnes kansainvälinen hallitus laatii lopullisen ja sitovan päätöksen
valituksen suhteen ja ohjeistaa moninkertaispiirin kuvernöörineuvostoa jatkamaan
kansainvälisen johtajan puoltamisvaalia.

Määrättiin, että kuka tahansa moninkertaispiirin 323 tukema ehdokas joka on valittu vastoin
edellä mainittuja kansainvälisen hallituksen määräyksiä, tullaan hylkäämään ja julistamaan
tulos tyhjäksi hallituksen sääntökokoelman ja kansainvälisen säännön ja ohjesäännön
mukaisesti.

2. Päätettiin poistaa hallituksen sääntökokoelman luku XV, kappale C.20., riippuen
jäsenmaksujen muutoksen hyväksymisestä vuoden 2011 kansainvälisessä
vuosikokouksessa.

3. Poistettiin lionien kansainvälistä postimerkkiklubia, lionien kansainvälistä pinssiklubia,
lionien kansainvälistä numismaatikkojen klubia ja lionsklubien kansainvälistä internetklubia
koskevat säännöt ja ohjesäännöt hallituksen sääntökokoelman luvusta VII, ja samalla
uudistettiin lukua XV, kappaletta E, myöntämällä lakiasiain jaostolle vastuun näiden
muutosten tarkastamisesta ja kansainvälisen säännön ja ohjesäännön sekä hallituksen
sääntökokoelman yhdenmukaistamisesta näiden muutosten osalta.
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4. Hyväksyttiin päätös raportoida vuoden 2011 kansainväliselle vuosikokoukselle
kansainvälisen ohjesäännön lukuun X, osaan 2 tarvittavasta muutoksesta, koskien
maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) sekä maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän
(GLT) toimintaan liittyvien tehtävien lisäämisestä piirikuvernöörin, ensimmäisen
varapiirikuvernöörin ja toisen varapiirikuvernöörin toimenkuviin.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Korean Busanissa järjestettävän vuoden 2012 kansainvälisen vuosikokouksen
osallistumismaksut.

2. Päätettiin muokata toimintaperiaatetta koskien vuosikokouksen pöytäkirjoja siten, että
vuosikokouksen pöytäkirjoista annetaan kopiot kansainväliselle hallitukselle ja entisille
kansainvälisille presidenteille, ja pyynnöstä kopiot myös entisille kansainvälisille johtajille ja
piirikuvernööreille.

3. Päätettiin muuttaa Vuosikokouksen News and Notes julkaisu paperisesta digitaaliseen
formaattiin.

4. Poistettiin rahastonhoitajan raportti vuosikokouspöytäkirjasta.

5. Päivitettiin paraatiin osallistumisen toimintasääntöjä lisäämällä 1. lokakuuta aikarajaksi
johon mennessä delegaatioiden on toimitettava muutospyynnöt koskien paraatin
marssijärjestystä.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Vapautettiin Japanin koillisrannikon 11. maaliskuuta tapahtuneen maanjäristyksen ja
tsunamin tuhoamien alueiden klubit jäsenmaksuvelvollisuuksistaan 30. kesäkuuta, 2011
asti.

2. Palkittiin lippumerkeillä klubit jotka ovat ottaneet käyttöön e-klubitalosovelluksen.

3. Hyväksyttiin Zhejiangin alue Kiinassa väliaikaispiiriksi 386.

4. Hyväksyttiin esitetty lista yhteyslioneista toimivuodelle 2011-2012.

5. Hyväksyttiin piirin 403-A esittämä piirijaon muutos, joka astuu voimaan seuraavan
kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä.

6. Nimitettiin paikallisten lionjohtajien suosittamia lioneita palvelemaan piirikuvernööreinä
väliaikaispiireissä toimivuoden 2011-2012 aikana.

7. Palkittiin vuoden 2010-2011 piirikuvernööri ja 2010-2011kuvernöörineuvoston puheenjohtaja
kunniakirjoilla.

8. Päätettiin muuttaa ja uudelleen järjestää piirin sääntöä ja ohjesääntöä sekä hallituksen
sääntökokoelma koskien piirikuvernööritiimin rooleja ja vastuita koskien maailmanlaajuista
jäsentyöryhmää (GMT) ja maailmanjaaluista johtajakoulutusryhmää (GLT), riippuen muiden
tähän liittyvien sääntöjen hyväksynnästä.
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9. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittämällä "hyvässä asemassa" -ilmaisun yhteyteen
sanat "aktiivisessa tilassa", puhuttaessa täysivaltaisen piirin tilasta ja piirijaon
muutostoimenpiteistä.

10. Tehtiin muutos hallituksen sääntökokoelmaan joka sallii piirikuvernöörien kulukorvaukset
matkoista vakavasti heikentyneisiin klubeihin, ja klubeihin jotka ovat olleet laukkautettuna
viimeisen 12 kuukauden aikana, GMT-kokouksiin, GLT-kokouksiin, klubin
erinomaisuusoprosessin suunnittelukokouksiin, edellyttäen kuitenkin, että piiri- ja
klubihallinnon jaostolle on lähetetty kirjallinen pyyntö etukäteen.

11. Otettiin uudelleen käyttöön ja tarkennettiin termiä “Ylimenokauden tila” (aikaisemmin
“Ylimenokauden piiri") piireistä jotka eivät ole väliaikaispiirejä, mutta joissa on alle 35
aktiivista klubia ja alle 1250 aktiivista jäsentä kansainvälisen järjestön rekisterissä.
Ylimenokauden piirit pysyvät ylimenokauden tilassa kunnes piirissä on 35 aktiivista klubia ja
1250 aktiivista jäsentä.

12. Pyydettiin sääntö- ja ohjesääntötoimikuntaa laatimaan luonnos ohjesääntömuutoksen
tekstistä joka tullaan ilmoittamaan delegaattien äänestettäväksi vuoden 2011
kansainvälisessä vuosikokouksessa. Muutos koskee piirikuvernööritiimin velvollisuuksia,
roolien ja suhteiden selkeyttämistä maailmanlaajuiseen jäsentyöryhmään (GMT) ja
maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GLT) nähden.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Muutettiin yleisrahaston, hätävararahaston ja eläkesäästösuunnitelman sijoituskäytäntöjä,
jotta ne kuvastavat yleiseen taloushallinnon käytäntöön tehtäviä muutoksia.

2. Hyväksyttiin vuoden 2010-2011 ennuste, joka oli ylijäämäinen.

3. Hyväksyttiin kustannusarviot kahden (2) hallituksen kokouksen osalta jotka ovat suunnitteilla
toimivuodelle 2012-2013.

4. Hyväksyttiin 1000 US dollarin korotus entisen kansainvälisen presidentin budjettiin.

LCIF

1. Muutettiin yleisen lahjarahaston varojen allokointia seuraavasti: 40 prosenttia pääomaa, 40
prosenttia pysyviä tuloja ja 20 prosenttia vaihtuvia ja päivitettiin sijoituskäytäntöä sen
mukaisesti.

2. Hyväksyttiin uusi LCIF valmisteluvaliokunnan valintamenetelmä.

3. Tehtiin vuoden 2010-2011 humanitääristen apurahojen budjettiin 3,5 miljoonan dollarin
lisäys.

4. Hyväksyttiin 68 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 2 904
899 dollaria.

5. Jätettiin kahdeksan apurahahakemusta harkittavaksi.
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6. Hyväksyttiin pastori Franklin Grahamin nimitys vuoden 2011 humanitäärisen palkinnon
saajaksi.

7. Allokoitiin 1,5 miljoona dollaria Japanin maanjäristys- ja tsunamirahastosta
erityisuhrien avustusohjelmaan (1 miljoonaa dollaria) ja lionien toiminnanjohtokeskukselle
(500 000 dollaria).

8. Hyväksyttiin 181 000 dollarin suuruinen sopimus Service Learning Life Skills
Networkin kanssa konsultointipalveluista yhden vuoden ajaksi.

9. Uudistettiin yksityisyyden suojaa sisältämään määritelmät internetin välityksellä kerätyn
tiedon käytöstä.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Selvennettiin DGE-ryhmäjohtajakandidaateille asetettuja aiemman opetuskokemuksen
vaatimuksia hyväksymällä opetuskokemuksen LCI:n sponsoroimista koulutuksista kuten
kokeneiden lionien johtajakoulutuksesta, kouluttajien koulutusinstituutista, aikaisemmista
MERL-johtajien seminaarista, piirikuvernöörielektien seminaarista tai vastaavista vähintään
moninkertaispiirin tason koulutustapahtumista, ml. GMT- ja GLT-koulutukset.

2. Selvennettiin DGE-seminaarin puheenjohtajakandidaateille asetettuja aiemman
kokemuksen vaatimuksia hyväksymällä DGE-seminaarin ryhmänjohtajana toimimisen
viimeisen 10 vuoden ajan ennen puheenjohtajuutta tai vastaavan kokemuksen LCI:n
sponsoroimista vähintään moninkertaispiirin tason koulutusohjelmista.

3. Uudistettiin Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin ohjelmaa sallimaan useampien
moninkertaispiirien ja yksittäispiirien osallistumisen. Alkaen vuodesta 2011-2012, tullaan
sallimaan 143 dollarin suuruinen summa vahvistettua osallistujaa kohden lionien
alueellisessa johtajakoulutuksessa. Yhteissumma ei kuitenkaan saa ylittää 10 000 dollaria.
Tämä koskee hakijoita jotka saavat rahoitusta lionien alueelliseen koulutusinstituuttiin
ensimmäistä ja toista kertaa. Tämän jälkeen alueelliseen koulutusinstituuttiin haettavaa
rahoitusta voi saada yhteensä enintään 7500 dollaria. Hakemusten aikaraja vuoden 2011-
2012 alueellisiin instituutteihin on 31. toukokuuta, 2011.

4. Uudistettiin hallituksen sääntökokoelmaa koskien koulutuksen järjestämistä LCI:n virallisilla
kielillä.

5. Tehtiin muutos hallituksen sääntöihin poistamalla viitteet ilmaisuun "hyvässä asemassa"
liittyen Senior lionien johtajakoulutusinstituutin osallistujien valintamenetelmään.

6. Tehtiin muutos hallituksen sääntöihin koskien toisen varapiirikuvernöörin kelpoisuutta
osallistua Senior lionien johtajakoulutusinstituuttiin.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Päivitettiin hallituksen sääntöä lisäämällä tiedot uusista lionsalueista China Shenyang ja
China Shaanxi.
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2. Päivitettiin hallituksen sääntöä lisäyksellä, jonka mukaan liitännäisklubin nimeämistä
koskevat samat ohjeet kuin uuden klubin nimeämistä.

PR-TOIMIKUNTA

1. Muutettiin moninkertais-ja yksittäispiirien PR-apurahojen kriteerejä tiukentamalla mainosten
käyttöä.

2. Lakkautettiin Globaali nuorison musiikkikilpailu toistaiseksi, alkaen toimivuodesta 2011-
2012.

3. Hyväksyttiin sääntöuudistus kalenterivuoden 2013 alusta, jonka mukaan Lions Tournament
of Roses paraatiajoneuvon ulkoasu tulee hyväksyttää LCI:llä.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin muutokset vuosittaiseen Leojen johtajuusapurahaohjelmaan alkaen 2011-2012,
vähentämällä apurahojen määrää 28 000 dollarista 16 000 dollariin per toimivuosi; ja
allokoimalla 12 000 dollaria tulevaisuuden markkinointi- ja tiedotusaloitteisiin
leoklubiohjelman kasvattamiseksi ja leoklubien säilyttämiseksi, sekä johtamisresurssien
kehittämiseksi leovirkailijoille, neuvojille ja puheenjohtajille.

2. Nimettiin saajat vuoden 2009-2010 Top Ten Nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan palkinnolle.

3. Hyväksyttiin muutokset Lionien palvelut lapsille symposiumin apurahaohjelmaan alkaen
vuodesta 2011-2012, vähentämällä apurahojen määrää 28 000 dollarista 16 000 dollariin
per toimivuosi; ja allokoimalla 12 000 dollaria tulevaisuuden markkinointi- ja
tiedotusaloitteisiin Lapset etusijalle projektien tukemiseksi ja puutteista kärsivien lasten
auttamiseksi.

4. Hyväksyttiin yhteisymmärryksen pöytäkirja Lionsklubien kansainvälisen järjestön ja YK:n
pakolaisasiain päävaltuutetun kesken, vahvistamaan katastrofialueiden hätäapua ja
vastaamaan erityisesti haavoittuvimpien kansanryhmien tarpeisiin.

5. Hyväksyttiin yhteisbrändialoite Lionsklubien kansainvälisen järjestön ja yhdysvaltalaisen
Silmäinstituutin (National Eye Institute, NEI)/Terveyskoulutusohjelman (National Health
Education Program, NEHEP) kanssa.

6. Perustettiin kuuloaistin suojelun, tiedotuksen ja toiminnan puheenjohtajan virka
moninkertaispiirin tasolle, alkaen 1. heinäkuuta 2011.

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa
www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-571-
5466.

*********

http://www.lionsclubs.org/

