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YHTEENVETO 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

MARBELLA, ESPANJA 
16 – 20. HUHTIKUUTA, 2013 

 
1. Las Vegas, Nevada, USA valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi vuodelle 

2018. 
 
 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 

 
1. Hyväksyttiin Tilintarkastustoimikunnan raportti ilman päätöksiä. Raportissa määriteltiin: 

suunnitelma jokavuotisen tilintarkastuksen suorittamisesta järjestön 
tilintarkastusyrityksen toimesta, päivitys kriittisestä prosessiselvityksestä liittyen 
piirikuvernöörien korvausprosessiin ja kaikenkattava yleiskatsaus järjestön itsenäisistä 
tilintarkastajista. 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin Piirin riidanratkaisuprosessia ja Moninkertaispiirin riidanratkaisuprosessia 

luvuissa VII ja XV hallituksen sääntökokoelmassa tavoitteena selventää kenelle valitus 
tulee tehdä, jos valitus kohdistuu suoraan piirikuvernööriin tai kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajaan. 

2. Hyväksyttiin päätös raportoida vuoden 2013 kansainväliselle vuosikokoukselle ehdotus 
muuttaa kansainvälistä sääntöä ja ohjesääntöjä niin, että palautetaan titteli "pääjohtaja" ja 
lisätään titteli "vanhempi pääjohtaja" (Senior Executive Administrator) 
hallintovirkailijoina, jotta erotetaan hallintovirkailijoiden titteli ja vastuut kansainvälisten 
johtajien tittelistä ja vastuista ja muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa vastaavasti. 

 
 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin sääntöä kansainvälisestä vuosikokouksesta rajoittamalla aikarajaa niin, että 

aloituspäivä on aikaisintaan kolmas perjantai kesäkuussa ja viimeisin päivä on 
ensimmäinen perjantai heinäkuussa. 

 
 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Lakkautettiin Busan Seonu lionsklubi, koska se ei ole onnistunut selvittämään klubin 
riitoja eikä täyttämään lionsklubille asetettuja vaatimuksia.   

2. Hyväksyttiin ehdotettujen lionien nimittäminen väliaikaispiirien piirikuvernööreiksi 
vuonna 2013-2014.  

3. Hyväksyttiin ehdotettujen lionien nimittäminen yhteyslioneiksi vuonna 2013-2014.  
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4. Hyväksyttiin piirin 404 A (Nigeria) esittämä piirijaon muutos, joka astuu voimaan 
vuoden 2013 kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä. 
 
   

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 
1. Hyväksyttiin tuottotavoite yleisrahaston ja hätäapurahaston sijoituspäätösten lausunnossa.  
2. Hyväksyttiin vuoden 2012-13 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 

ylijäämäinen. 
3. Hyväksyttiin pankkipäätös, jota Allied Irish Bank vaati. 
4. Hyväksyttiin muutos hallituksen kokousaikatauluun. 
5. Hyväksyttiin tiettyjen pankkipäätösten siirtäminen pois hallituksen sääntökokoelmasta.  

Hallituksen tulee yhä hyväksyä muutokset, mutta päätettiin, että tätä tekstiä ei tarvitse 
liittää hallituksen sääntökokoelmaan. 

6. Hyväksyttiin muutos hallituksen sääntökokoelmaan, jonka mukaan korvauksia voidaan 
maksaa taksi- tai bussikuljetuksista kuitteja vastaan sen sijaan että korvaus maksetaan 
kilometrien mukaisesti. 

7. Hyväksyttiin henkilökunnan matkustussäännön kohdan poistaminen hallituksen 
sääntökokoelmasta.  
 

LCIF 

1. Korjattiin yleistä lahjoitusrahaston varojen sijoittamista seuraavasti: 45% pääoma, 40% 
joukkolainat ja 20% muut vaihtoehdot. 

2. Tehtiin muutoksia humanitääristen apurahojen käyttöä koskeviin sääntöihin. 
3. Hyväksyttiin sopimus suuruudeltaan US$102 000 Service Learning Life Skills Network -

yrityksen kanssa Lions Questiin liittyvään konsultointiin yhdeksi vuodeksi. 
4. Hyväksyttiin US$3,9 miljoonan siirto ei-sidottuja varoja seuraavan vuoden menokatoksi 

SightFirstissä. 
5. Valittiin Dr. Serge Resnikoff täyttämään vapaana ollut äänioikeudellinen jäsenyys Sight 

Firstin neuvoa-antavassa toimikunnassa (SAC). 
6. Nimitettiin kolme henkilöä vuoden 2013 humanitäärisen palkinnon saajiksi, joista 

kansainvälinen presidentti tekee lopullisen valinnan. 
7. Hyväksyttiin 67 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 

US$3 042 941. 
8. Hylättiin kaksi apurahahakemusta. 
9. Korjattiin LCIF:n toiminta- ja sääntöopasta sijoitussääntöjen osalta, jotta säännöt 

kuvaavat muutoksia yleisen lahjoitusrahaston varojen kohdentamisissa ja humanitäärisen 
työn rahoituksessa sekä muutettiin tavallisten apurahojen kriteerejä ja sääntöjä.   

10. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XVI päivittämällä humanitääristen 
apurahojen käyttösääntöjä. 
 
 

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 
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1. Hyväksyttiin "Kouluttajien kehittämisen erinomaisuussarja" -pilottiohjelma 
kehitettäväksi ja toteutettavaksi. 

2. Muutettiin piirin GLT-rahoitusohjelmaa. Alkaen vuonna 2013-2014, ohjelman kautta 
myönnetään korkeintaan US$500 per piiri, per vuosi, tukemaan piiritasolla tapahtuvaa 
lohkojen puheenjohtajien ja klubin laatuprosessin (KLP) kouluttajien koulutusta. 

 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin varauksella Etelä-Sudanin valtio uudeksi Lions Clubs Internationalin 

maaksi, riippuen auki olevien kriteerien täyttämisestä, jotka on mainittu Luvussa X, 
kappaleessa E hallituksen sääntökokoelmassa. 

2. Hyväksyttiin varauksella Sao Tome ja Principe  uudeksi Lions Clubs Internationalin 
maaksi, riippuen auki olevien kriteerien täyttämisestä, jotka on mainittu Luvussa X, 
kappaleessa E hallituksen sääntökokoelmassa. 

3. Muutettiin siirtojäsenen lomaketta ottamalla mukaan syy, miksi jäsen on eronnut sekä 
nykyisen klubisihteerin tai klubipresidentin allekirjoitus.  

4. Muutetiin nykyistä uuden klubin valitusmenetelmää siten, että hyväksyttiin kohta, jonka 
mukaan valitusta ei harkita jos uusi klubi muodostettiin Lions Clubs Internationalin 
laajennusaloitteen tai uuden klubin kehittämisaloitteen kautta.  

5. Muutettiin lokakuun jäsenkasvukampanjan palkintoa muuttamalla se Jäsenkasvun 
palkinnoksi perustuen loka- ja huhtikuun jäsenkasvuun, alkaen toimivuonna 2013-14; että 
Ympärivuotisen kasvun palkinto annetaan klubeille, joissa on nettokasvua toimivuoden 
aikana; ja että Presidentin jäsenten säilyttämiskampanjan palkinto muutetaan Jäsenten 
tyytyväisyyspalkinnoksi. 

6. Muutettiin liitännäisklubiohjelmaa, voimassa välittömästi, antamalla lisää itsenäisyyttä 
liitännäisklubeille mitä tulee varoihin, jäsenmaksuihin, lakkauttamiseen, jäsenten 
kutsumiseen ja klubin osallistumisvaatimuksiin. 

7. Muutettiin Chevroneihin liittyviä sääntöjä lisäämällä sanat "sopivaan aikaan ja sopivassa 
paikassa." 

 

PR-TOIMIKUNTA 

1. Lopetettiin ulkomainokset ja ohjattiin säästetyt varat verkossa näkyviin mainoksiin 
alkaen toimivuonna 2013-14. 

2. Myönnettiin kolmen vuoden mittainen sopimus PDS Inc. -yritykselle Lion -lehden 
(espanjankielisen ja päämajan version) jakamisesta USA:n ulkopuolella. 

3. Hyväksyttiin US$2000 dollarin apuraha aluefoorumeille PR-seminaarien järjestämiseksi. 
4. Hyväksyttiin entisten kansainvälisten presidenttien asettaminen heti kansainvälisten 

varapresidenttien jälkeen protokollajärjestyksessä. 
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PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 

 
1. Nimettiin saajat vuoden 2011-12 Top Ten Nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan palkinnolle. 
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa niin, että jokaiselta lionstaustaklubilta 

veloitetaan US$100,00 vuosimaksu leoklubista. Se voidaan maksaa US-dollareissa tai 
vastaavasti kotimaisessa valuutassa.  

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa niin, että hyvitys lakkautetuista leoklubeista 
annetaan vain, jos kirjallinen, kansainvälisen toimiston nuoriso-ohjelmien osastolle 
osoitettu ilmoitus lions-taustaklubeilta on saatu 31. lokakuuta mennessä. Hyvitys 
annetaan vain kuluvalta toimintavuodelta.  

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa poistamalla määräsuhteiset leomaksut, jotka 
liittyvät leoklubien perustamiseen.  

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa antamalla palveluaktiviteettien toimikunnalle 
oikeus aika ajoin tarkistaa jokavuotinen leomaksu kaikille lionsklubeille, jotka 
sponsoroivat aktiivista leoklubia, jotta varmistetaan että veloitettu maksu on tarpeeksi 
suuri kattamaan leoklubiohjelman jatkuva kasvu ja kehittyminen. 

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittyen Lionien silmälasien kierrätyskeskusten 
(LERC) toimintaan keskittymällä LERCin muodostamiseen ja sääntöjen noudattamiseen. 

 
 
 

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