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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Miami, Florida, USA 
6.-9. huhtikuuta 2018 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Toimikunta jatkaa toimintasuunnitelmien tarkkailua ja seurantatoimia. 
 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Ohjattiin Panipat Greater Lions Club -lionsklubia erottamaan jäsen Vinay Garg ja 

ohjattiin Kapurthala Lions Club -lionsklubia erottamaan jäsen Savtantar Sabharwal 
lionjäsenelle sopimattoman käytöksen vuoksi. Ilmoitettiin, että Vinay Garg ja 
Savtantar Sabharwal eivät voi toimia tulevaisuudessa Lions Clubs Internationalin, 
minkään klubin tai piirin lionjäseninä eikä heillä sen vuoksi ole oikeutta liittyä 
jäseniksi. 

2. Ohjeistettiin Ulkee Lions Club -lionsklubia perumaan Mu-Deok Leen jäsenyys, koska 
hän on toiminut lionille sopimattomalla tavalla. Ilmoitettiin, että Mu-Deok Lee ei voi 
toimia tulevaisuudessa Lions Clubs Internationalin, minkään klubin tai piirin 
lionjäsenenä eikä hänellä sen vuoksi ole oikeutta liittyä jäseneksi.  

3. Myönnettiin jäsenelle Byeong-Yeol Ahn oikeus liittyä lionsklubiin kutsusta. 
4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa, lukua VI ottamalla mukaan kohta 

Lionjohtajien Eettisistä periaatteista ja toimintatavoista. Tämä kohta oli aikaisemmin 
Liitteet-kohdassa luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa. 

5. Muutettiin Piirin mallisääntöjä, Klubin mallisääntöjä ja Moninkertaispiirin 
mallisääntöjä poistamalla jokaisesta dokumentista Erimielisyyksien 
ratkaisutoimenpiteet -kohta, jotta pystytään laatimaan uusi Erimielisyyksien 
ratkaisutoimenpiteet –luku lisättäväksi Hallituksen sääntökokoelmaan. 

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa, lukua XV poistamalla kappale J. ja Liitteet 
C, D, E ja F jotta nämä kohdat voidaan siirtää uuteen lukuun ja jo olemassa olevaan 
lukuun Hallituksen sääntökokoelmassa, johon nämä kohdat sopivat paremmin. 

7. Luotiin Hallituksen sääntökokoelmaan uusi luku, Luku XXV Erimielisyyksien 
ratkaisutoimenpiteet. 

8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa, lukua XV, kappaletta D. lisäämällä uusi 
kohta 10, joka liittyy tulkintaan määritelmästä ”Ilmoitettu ajoissa” sen jälkeen kun 
tuki kansainväliselle virkailijalle on peruutettu. 

9. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2018 kansainvälisessä vuosikokouksessa 
muuttaa Lukua II, kohtaa 5(b) kansainvälisessä ohjeessa liittyen edustajasääntöön, 
joka koskee samanaikaista palvelua. Näin säännöt vastaavat kansainvälisiin sääntöihin 
juuri tehtyjä muutoksia.  

10. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2018 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa, jonka mukaan muutetaan Lukua IV, kohtaa 1 kansainvälisissä 
säännöissä muuttamalla kansainvälisen hallituksen pysyviä toimikuntia lisäämällä 
Teknologiatoimikunta. 

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Valittiin Mexico City, Meksiko, vuoden 2025 kansainvälisen vuosikongressin 

isäntäkaupungiksi. 
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PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin Klubin erinomaisuuspalkinnon vaatimukset ja Piirin 
erinomaisuuspalkinnon vaatimukset toimivuodelle 2018-2019.   

2. Klubit moninkertaispiirissä 51 (Puerto Rico), jotka ovat joutuneet kärsimään kahden 
suuren hurrikaanin aiheuttamista tuhoista, ovat saaneet vapautuksen tammikuun 2018 
jäsenmaksuista ja useammalle klubille on myönnetty pidennys valtakirjojen 
tarkistamiseksi moninkertaispiirin 51 vuosikokousta varten, joka järjestetään 25.-27. 
toukokuuta.     

3. Hyväksyttiin piirin 403 B2 pyyntö siirtyä yksittäispiiriksi 417, joka astuu voimaan 
vuoden 2018 kansainvälisen vuosikongressin päätyttyä. 

4. Hyväksyttiin pyyntö myöntää väliaikaispiirin status Ghanalle, Tansanialle ja 
Ugandalle, joka astuu voimaan vuoden 2018 kansainvälisen vuosikongressin 
päätyttyä. 

5. Hyväksyttiin pyyntö myöntää väliaikaispiirin status Ukrainalle, joka astuu voimaan 
vuoden 2018 kansainvälisen vuosikongressin päätyttyä. 

6. Nimitettiin entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja Myung Shin Kim 
palvelemaan Myanmarin yhteyslionina.  

7. Nimitettiin lionit, joita väliaikaispiirit ovat ehdottaneet toimimaan piirikuvernööreinä 
väliaikaispiireissä toimivuonna 2018-2019.   

8. Nimitettiin lion Muhammed Ishaq Dar palvelemaan piirikuvernöörinä piirissä 305 N2 
(Pakistan) vuoden 2018 vuosikongressin loppuun saakka.   

9. Muutettiin sääntöjä liittyen virallisiin nimikyltteihin sallimalla kaksi titteliä.  
10. Muutettiin Piirin mallisääntöjä muuttamalla sääntöä lohko- ja aluejaon muuttamisen 

hyväksymisestä piirihallituksessa ja että muutos on klubien, piirin ja järjestön parhaan 
edun mukainen     

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2017-2018 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

2. Pyydettiin tarvittavaa kohta laadittavaksi hallituksen muutosehdotuksiin, jossa vuoden 
2018 kansainvälisen vuosikongressin edustajia pyydetään äänestämään 
Teknologiatoimikunnan lisäämisestä kansainvälisen hallituksen pysyviin toimikuntiin.  

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa, lukua XXI muuttamalla kutsujen 
lähettämisjärjestystä kun kyse on virallisesta kokouksesta.  

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2019 tulevien piirikuvernöörien seminaarin sisältö ja aikataulu. 
 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin yksi PR-apurahahakemus moninkertaispiiriin E (Venezuela, Aruba, 

Bonaire, Curacao) suuruudeltaan $6000. 
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa, lukua XIX, Virallinen protokolla 

vastaamaan muutosta lisätä entiset LCIF:n hallituksen jäsenet ja entiset hallituksen 
jäsenet ja poistaa vaalipiirien hallintohenkilökunta ja edelliset kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajat. 
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JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin muutokset Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenteeseen. 
2. Hyväksyttiin Join Together -ohjelman jatkaminen kesäkuuhun 2021 saakka ja että 

olemassa olevat Lioness-klubit voivat osallistua ohjelmaan jäsenmäärästä 
riippumatta. Hyväksyttiin myös, että perustamismaksu poistetaan Lioness-klubeilta 
tämän ohjelman puitteissa.  

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa poistamalla LCIF:n hallituksen 
yhteyshenkilön virka sekä tehtiin muutamia muita pieniä muutoksia. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa ottamalla mukaan Myanmarin valtio 214. 
lionsmaaksi. 
 

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Valittiin jäsenet ja varajäsenet palvelemaan leojen ja lionien neuvoa-antavassa 

paneelissa virkakautena 2018-2020. 
2. Valittiin Kymmenen parhaan nuorisoleiri- ja nuorisovaihtojohtajan palkintojen saajat 

vuonna 2016-2017. 
3. Tehtiin erinäisiä muutoksia lukuun XIII hallituksen sääntökokoelmaan nykyisten 

toimintatapojen mukaisesti. 
4. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelmaa, lukua III lisäämällä Leo-Lion hallituksen 

yhteyshenkilöt. 
 
 

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/
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