
                                                                                                      
 
 

 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA 
13-17. huhtikuuta, 2012 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 

1. Myönnettiin valtaoikeudet Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan puheenjohtajalle ja hänen 
ollessa estyneenä, Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan varapuheenjohtajalle, yhdessä 
kansainvälisen presidentin ja järjestön lakimiehen kanssa hoitaa asioita piirissä 301-A1 
(Filippiinit). 

2. Hyväksyttiin sitoumus edetä Section 25 -yrityksen muodostamisessa Intiassa ja jatketaan 
pyrkimystä saada hyväksyntä hakemukselle sivutoimiston perustamiselle Intian 
viranomaisilta. 

3. Muutettiin tuotemerkkisääntöjä luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa, mukaan 
lukien kohdat liittyen säätiöihin ja digitaalisten medioiden käyttämiseen. 

4. Muutettiin lukuja III ja XV hallituksen sääntökokoelmassa koskien kohtaa hallituksen 
materiaalien jakamisesta ja hallituksen äänestämisestä elektronisesti. 

5. Muutettiin kohtaa III Piirin mallisäännöissä hallituksen sääntökokoelmassa liittyen 
lohkon ja alueen puheenjohtajien nimittämiseen. 

6. Muutettiin lukuja VII ja XV hallituksen sääntökokoelmassa kirjoitusvirheen 
korjaamiseksi ja turhien sisäisten lainausten poistamiseksi. 

7. Hyväksyttiin päätös raportoida vuoden 2012 kansainvälisessä vuosikokouksessa Luvun 
XI, Kohdan 7 kansainvälisen ohjesäännön muuttamisesta poistamalla 
jäsenyysvelvollisuudet ja oikeudet ja etuoikeudet Kansainvälisistä ohjesäännöistä ja jos 
tämä ehdotus hyväksytään, siirtää nämä kaaviot jäsenyysluokka -kohtaan hallituksen 
sääntökokoelmassa.  

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1.  Kumotiin päätös 1 kesä/heinäkuun 2011 vuosikongressitoimikunnan raportista ja 
hyväksyttiin US$25 palautus jokaiselle Busanin vuosikongressiin ilmoittautuneelle kun 
lukumäärä ylittää 30 000. Palautus tehdään suhteessa Korean kolmen moninkertaispiirin kesken, 
riippuen lopullisesta maksaneiden osallistujien lukumäärästä ilmoittaumisraportissa. 
 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Lakkautettiin 12 klubia piirissä 321 C2, koska niitä ei ole olemassa.  
2. Päätettiin hoitaa tiedottaminen klubien varapresidenteille paremmin. Kaikki 

klubipresidenteille lähetettävät ryhmäsähköpostit, jotka sopivat jaettavaksi ja ovat 
tiedottavia, lähetetään myös varapresidenteille. Prosessi varapresidenttien yhteystietojen 
varmistamiseksi aloitetaan aikaisin seuraavan toimintavuoden aikana. 

3. Hyväksyttiin siirtymäkauden piirien suosittelemat tulevat piirikuvernöörit.   
4. Nimitettiin entinen piirikuvernööri Mitsukazu Imai, piiristä 330-A, Tokio, palvelemaan 

Mongolian yhteyslionina 2012-2013 toimintavuotena.  
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5. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset moninkertaispiirissä 16 (New Jersey). Tämä 

muutos tulee voimaan vuoden 2014 vuosikongressin päättyessä. 
6. Nimettiin uudelleen moninkertaispiirit ja piirit 324C, 324D ja 324E: 316, 317 ja 318. 
7. Päätettiin hoitaa tiedottaminen lohkon ja alueen puheenjohtajille paremmin.  Kaikki 

piirikuvernööritiimille lähetettävät ryhmäsähköpostit, jotka sopivat jaettavaksi ja ovat 
tiedottavia, lähetetään myös lohkojen ja alueiden puheenjohtajille piirissä.  

8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lakkautussääntöä niin, että sallitaan nopeampi 
klubin lakkauttaminen, jos on tapahtunut vakava sääntöjen rikkomus silloin kun klubin 
lakkauttaminen on järjestön etujen mukaista. 

9. Muutettiin tilintarkastussääntöjä koskien piirikuvernöörien kulukorvausta, jotta heidän on 
helpompi delegoida klubivierailut piirihallituksen jäsenille. 

10. Muutettiin sääntöä koskien piirijaon muutosta niin, että selvennettiin vaatimuksia 
piirijaon muuttamisesta ja vaaditaan varmennettu kopio sen vuosikokouksen 
pöytäkirjasta, jossa ehdotus on hyväksytty, kun ehdotus lähetetään päämajaan. 

11. Muutettiin sääntöä siirtymäkauden piireille selventämällä prosessia miten suositella 
tulevia piirikuvernöörejä hallituksen jäseniksi.   

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2011-2012 ennuste, joka lievästi alijäämäinen. Mutta on 
huomattava, että käteistä on pankissa tarpeeksi alijäämän kattamiseen. 

2. Hyväksyttiin yksi ylimääräinen päivä vuoden 2012-2013 loka/marraskuun hallituksen 
kokoukseen.  

3. Hyväksyttiin väliaikainen erottamissääntö koskien klubeja Zimbabwessa. Tämä sääntö 
perustuu maksamattomiin maksuihin, jotka ylittävät US$10 per jäsen tai US$500 per 
klubi, kumpi tahansa on vähemmän. Tämä sääntö on voimassa 1. heinäkuuta 2012 - 1. 
heinäkuuta 2014. 

4. Hyväksyttiin poistettavaksi luvun IX, kappaleet C.4. - C.10. kokonaisuudessaan 
hallituksen sääntökokoelmassa ja korvaamalla ne seuraavilla (alkaen 26. kesäkuuta 
2012).  Suurimmat muutokset ovat:   

• Nostettu kilometrikorvausta – Korvaus tulee olemaan US$.41 per maili (US$.25 
per kilometri) 

• Nostettu majoituskorvausta - Korvaus maksetaan maksettujen kulujen mukaisesti, 
mutta korkeintaan US$75,00 per yö.   

• Nostettu ateriakorvausta - Korvaus maksetaan maksettujen kulujen mukaisesti, 
mutta korkeintaan US$25,00 per ateria. Alkuperäiset kuitit tulee liittää 
kulukorvaushakemuksen liitteeksi.   

• Yksinkertaistettu toimistokulukorvaus - Toimistokulukorvauksena maksetaan 
US$20,00 plus US$1,00 per lionsklubi per kuukausi.   

 
5. Korotettiin kilometrikorvausta järjestön johdon jäsenille puhujatilaisuuksiin ja piirien 

sisäisiin budjetteihin US$.41 per maili (US$.25 per kilometri). 
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LCIF 
 
1. Korotettiin jokavuotista SightFirst -apurahan yläraja US$13 miljoonaan.  
2. Muutettiin Hätäapurahan kriteerejä lisäämällä, että apurahaa hakeneet piirit voivat hakea 

yhtä apurahaa per luonnonkatastrofi. 
3. Muutettiin Kansainvälisen avustuksen apurahan kriteerejä vaatimalla, että projekteilla 

tulee olla vahva lionien osallistuminen ja identiteetti ja että varoja ei voida myöntää 
pelkästään tavaroiden kuljettamiseen. 

4. Muutettiin LCIF:n toiminta- ja ohjekirjaa seuraavasti: otettiin mukaan LCIF:n 
valmistelutoimikunnan roolit ja vastuut, päivitettiin tekstiä koskien LCIF:n 
valmistelutoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa ja poistettiin 
viittaukset Lions Questin USA:n valmistelutoimikuntaan.   

5. Hyväksyttiin tunnustus Yksi rokotus, Yksi elämä: Lionien tuhkarokko-ohjelmassa. 
6. Hyväksyttiin uudet mallit progressiiviseen Melvin Jones jäsenyysrintamerkkiin (PMJF) 

US$50 000 – US$90 000 suuruisiin lahjoituksiin. 
7. Hyväksyttiin SightFirst -apuraha suuruudeltaan US$400 000 tukemaan diabeettisen 

silmäsairauden aktiviteetteja kuten ne on määritelty Maailman Terveysjärjestön ja Lions 
Clubs Internationalin välisessä muistiossa. 

8. Hyväksyttiin tukibudjetti suuruudeltaan US$130 000 tukemaan teknisten palvelujen 
sopimista Maailman Terveysjärjestön kanssa. 

9. Nimitettiin Mr. Deng Pufang, Kiinan vammaisten henkilöiden järjestön ja sen esiintyvän 
taideryhmän kunniapuheenjohtaja vuoden 2011-2012 Humanitaarisen palkinnon saajaksi. 

10. Korotettiin Humanitaarisen palkinnon palkintosumma aikaisemmasta US$200 000 uuteen 
palkintosummaan US$250 000.  

11. Hyväksyttiin 92 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 
US$4 519 644. 

12. Jätettiin kaksi apurahahakemusta odottamaan ja hylättiin yksi apurahahakemus. 
13. Siirrettiin aikaisemmin hyväksytty apuraha tukemaan ultraäänilaitteen hankkimista 

Weesang Sanitary -sairaalaan Koreassa. 
14. Hyväksyttiin Core 4 hallituksen ohjaama apuraha suuruudeltaan US$100 000 tukemaan 

Lions Quest -aktiviteetteja kuten on määritelty muistiossa Lions Clubs Internationalin ja 
YK:n huumeidenvastaisen työn osaston välillä (United Nations Office on Drugs and 
Crime). 

15. Hyväksyttiin neljä projektia tukemaan uudelleenrakentamista/avustustöitä, jonka rahoitus 
(US$3,18 miljoonaa) tulee kohdistetusta Japanin maanjäristys/tsunami -rahastosta.  

16. Myönnettiin valtuudet konsulteille perustaa Section 25 -yritys Intiaan ja anottiin 
lisäselvitystä yritysdokumenteista ehdotetusta Section 25 -yrityksestä kesäkuun LCIF:n 
hallituksen kokouksessa. 

17. Päivitettiin Säätiön Scottrade tilin allekirjoittajien tiedot, jotka vaaditaan lahjoituksiin ja 
arvopapereihin. 

18. Päivitettiin tekstiä luvussa XVI hallituksen sääntökokoelmassa koskien LCIF:n 
moninkertais- ja piirikoordinaattoreita uusien nimitysten valossa. 
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JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Otettiin käyttöön ilmoittautumismaksu suurudeltaan US$95 Aloittavien ja Senior-

lionjohtajien sekä Lionskouluttajien koulutusinstituutteihin osallistuville alkaen vuoden 
2012-2013 instituuteista. 

2. Hyväksyttiin ehdotettu Tulevien piirikuvernöörien koulutusohjelma, jonka toteutus 
odottaa lopullista varojen hyväksymistä. 

3. Määrättiin kaikkien LCI:n sponsoroimien tulevien piirikuvernöörien koulutusmoduulien 
suorittaminen pakolliseksi kaikille tuleville piirikuvernööreille, jotta LCI kattaa heidän 
osallistumisensa DGE-seminaariin.   

4. Muutettiin pätevyysvaatimuksia GMT- ja GLT-johtajille kansainvälisellä tasolla 
(vaalipiirien johtajat, aluejohtajat ja erityisalueiden neuvonantajat) kieltämällä  
kansainväliseen virkaan ja kansainväliseen hallitukseen kannatuksen saaneet ja 
hyväksytyt henkilöt. Lisäksi GMT- ja GLT-johtajilla ei saa olla mitään muita virkoja 
samanaikaisesti, jotka kilpailisivat GMT- tai GLT-virkojen velvollisuuksien 
suorittamisessa siihen annetun ajan tai energian suhteen. 

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa poistamalla sanat "matkan aikana tai" luvussa 
XIV, Luku D.11.a, rivi 4. 

 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Päätettiin, että koko Ainaisjäsenyyden sääntö tulee tarkistaa vähintään 10 vuoden välein. 
2. Päätettiin, että Zimbaben lionit siirtyvät maksamaan täydet jäsenmaksut seuraavien 

kahden vuoden aikana. Hyväksytyt klubit Zimbabwessa saavat hyvitystä puolet koko 
vuoden kansainvälisistä jäsenmaksuista seuraavien kahden vuoden aikana alkaen 1. 
heinäkuuta 2012 ja päättyen 30. kesäkuuta 2014.  30. kesäkuuta 2014 Zimbabwen lionien 
oletetaan maksavan täydet kansainväliset jäsenmaksut. 

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa ottamalla mukaan French Guiana; Republic of 
Kyrgyzstan; Zhejiang, China; Laos; Republic of Gambia; Republic of Guinea Bissau; 
Mayotte; ja Saint Maarten (Netherlands Antilles). Selvennyksen vuoksi suositeltiin, että 
sanan Hellenic Republic jälkeen käytetään sanaa "Greece" (Kreikka) suluissa nimen 
jälkeen. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa osoittamaan oikea lomake, jonka leo-lionit 
täyttävät saadakseen hyvityksen palveluvuosistaan leona. Leosta lioniksi siirtymistodistus 
ja palveluvuosienhyvityslomake (LL-2) tulee toimittaa Lions Clubs Internationaliin. 

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa osoittamaan, että leojen, joista tulee lioneita ja 
jotka haluavat saada Leosta lioniksi liittymismaksun ja jäsenmaksun, on pitänyt olla leoja 
vähintään yhden vuoden ja yhden päivän ajan. 

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa ottamalla mukaan uusin lionsmaa, Tadzikistanin 
tasavalta. Lionsmaiden lukumäärä on nyt virallisesti 207. 

7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa osoittamaan nykyisten Charter Monarch ja 
Monarch Milestone chevroneiden lukumäärä. 

8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa osoittamaan nykyisten Membership Key ja 
mitaleiden lukumäärä. 
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9. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa osoittamaan virkanimikkeen ja vastaanottajan 
muuttaminen Piirin laajennusjohtajan palkinnosta Piirin GMT-koordinaattorin 
palkinnoksi. Tämä muutos oli tarpeen, koska Piirin laajennusjohtaja ei ole enää virallinen 
virka ja Piirin GMT-koordinaattori on vastuussa uusien klubien perustamisesta. 

 
PR-TOIMIKUNTA 
 
1. Päätettiin vaatia, että moninkertaispiirit hankkivat itse 10% PR-apurahoina 

myönnettävistä varoista. 
2. Poistettiin Kansainvälinen vaihtopinssikilpailu. 
3. Poistettiin Kansainvälinen Ystävyyslippumerkkikilpailu. 
4. Poistettiin vaatimus lähettää paperikopio verkkosivusta Kansainväliseen 

verkkosivukilpailuun. 
5. Päätettiin antaa yksityisille lioneille Intian lionsklubeissa mahdollisuus saada LION -lehti 

joko hindiksi tai englanniksi. 
 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Nimettiin saajat vuoden 2010-2011 Top Ten Nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan palkinnolle. 
2. Selvennettiin hallituksen sääntökokoelman tekstiä kohdassa Leo-palveluvuosien siirto-

ohjelma. Lisättiin pätevyysvaatimus nykyisille ja entisille leoille, että heidän on pitänyt 
olla leoja vähintään yksi vuosi ja yksi päivä, jotta he saavat palveluvuosihyvityksen 
leovuosien aktiivisesta palvelusta osana heidän lionsklubin jäsenyyshistoriaansa. 

 
 

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