
YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONAL

HALLITUKSEN KOKOUS
DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA

30. KESÄKUUTA –4. HEINÄKUUTA 2004

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA (ALUSTAVA)

1. Pidettiin voimassa valitus piirikuvernöörin vaalista piirissä 301-D1 vuodelle 2004-
2005 ja julistettiin vaalitulos mitätöidyksi ja julistettiin ko. virka avoimeksi.

2. Evättiin valitus piirikuvernöörin vaalista piirissä 323-F2 vuodelle 2004-2005 ja
julistettiin lion Dr. Uday Shah tämän piirin piirikuvernööriksi ja päätettiin, että hän
voi osallistua tulevien piirikuvernöörien seminaariin vuoden 2004
vuosikongressissa.

3. Hylättiin valitus varapiirikuvernöörin vaalista piirissä 323-G1 vuodelle 2004-2005
ja julistettiin lion Suresh Jain tämän piirin varapiirikuvernööriksi.

4. Hylättiin valitus varapiirikuvernöörin vaalista piirissä 330-B vuodelle 2004-2005
ja julistettiin lion Hideaki Abe tämän piirin varapiirikuvernööriksi.

5. Vaalitulokset piiristä 354-D jätettiin odottamaan tutkimustuloksia esille tulleista
epäilyistä eettisistä rikkomuksista koskien tulevaa piirikuvernööriä.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin piirikuvernöörin vaalin tulokset piirissä 354-D ja julistettiin lion Han
Ok Suh tämän piirin piirikuvernööriksi virkakaudelle 2004-2005.

2. Nopeutettiin tutkimusta koskien LC Rego Park – Forest Hills’in tekemää
sääntörikkomusta koskevaa sääntöjenmukaista valitusta moninkertaispiirin 20
kuvernöörineuvostoa vastaan.

3. Hylättiin sääntörikkomusta koskeva valitus koskien LC Rego Park – Forest
Hills’in tekemää sääntörikkomusta koskevaa valitusta moninkertaispiirin 20
kuvernöörineuvostoa vastaan, koska valitusta ei lähetetty eräpäivään mennessä,
kuten sääntörikkomusprosessissa on kuvattu.

4. Vahvistettiin aikaisempi kansainvälisen päämajan päätös olla hyväksymättä
Kyorindoa järjestön lisensoimaksi yrittäjäksi. Valtuutettiin lainopillinen
neuvonantaja käyttämään tarvittavia keinoja Kyorindon suorittamia
lisenssirikkomuksia vastaan, mukaan lukien paikallisen laintuntijan
palkkaamisen.

5. Muutettiin piirin mallisääntöjä ja ohjesääntöä niin, että lisättiin minimivaatimukset
lionille, jotta hän olisi pätevä täyttämään avoinna oleva varapiirikuvernöörin virka.
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6. Muutettiin moninkertaispiirin mallisääntöjä ja ohjesääntöä niin, että kansainvälistä
virkaa hakevat hakijat, jotka haluavat tukea moninkertaispiirin vuosikokoukselta,
hankkivat ensin tuen omalta osapiiriltään.

7. Muutettiin piirin ja moninkertaispiirin riidanratkaisuprosessia ja klubin
mallisääntöjä ja ohjesääntöä niin, että kaikki pyynnöt riidanratkaisussa täytyy
antaa piirikuvernöörille koskien piirin riita-asioita ja klubin riita-asioita sekä
kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle koskien moninkertaispiirin riita-asioita,
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, jolloin riita-asian jättävä henkilö
tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, tapahtumasta, mihin riita-asia perustuu.

8. Muutettiin piirin ja moninkertaispiirin riidankäsittelyprosessia ja klubin
ohjesääntöjä niin, että vaaditaan sovittelijoita antamaan päätöksensä riidasta
viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän sisällä siitä, kun osapuolien
ensimmäinen tapaaminen pidettiin.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA (ALUSTAVA)

1. Hyväksyttiin vaalitulokset koskien valittuja piirikuvernöörejä ja nimitettiin muut
kuvernöörit vuodelle 2004-2005.

PIIRI-JA KLUBIHALLINTOTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin valittaen 225 klubin lakkauttaminen.

2. Kahdeksan klubin lakkauttaminen peruutettiin.

3. Hyväksyttiin hallituksen hyväksymä esitys muutoksista koskien piirijaon
muuttamista piirissä 324-A1, Intia, niin että muodostetaan kolme uutta osapiiriä,
voimassa 9. heinäkuuta 2004.

4. Hyväksyttiin esitys, minkä mukaan jokainen ylimenokauden piiri tekee
suunnitelman saavuttaakseen tavoitteen 35 klubista ja 1250 jäsenestä kahden
vuoden aikana, alkaen 1. heinäkuuta 2004 ja tilanneraportin lähettämisestä
hallitukselle 4 kertaa vuodessa.

5. Muutettiin status quo –sääntöjä: 1) vaaditaan vähintään 10 jäsentä status quo –
klubin uudelleenaktivoimiseksi ja 2) vaaditaan 3 allekirjoitusta (piirikuvernööri,
varapiirikuvernööri ja lohkon puheenjohtaja), jotta klubi asetetaan status quoon.

6. Väliaikaispiiri 126, Kroatia, ja väliaikaispiiri 129, Slovenia, joissa molemmissa on
perustettu yli 35 klubia ja saatu 1250 jäsentä, nimitetään yksittäispiireiksi, alkaen
9. heinäkuuta 2004.
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TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Siirsi yleiset rahastosijoitukset Morgan Stanley –yrityksestä Smith Barney
management –yrityksen hoidettavaksi ja nimitetään John Spaeth
neuvonantajaksi.

2. Hyväksyi Grant Thornton LLP tilintarkastajaksi, Ernst & Young –yrityksen tilalle,
suorittamaan vuoden lopun LCI:n auditointi budjettivuodelle, mikä päättyi 30.
kesäkuuta 2004.

3. Hallitus hyväksyi toimivuoden 2003-2004 neljännen neljänneksen täyden vuoden
ennusteen.

4. Hallitus hyväksyi budjetin vuodelle 2004-2005 ylijäämäisenä.

5. Antoi laajennusbudjetit kansainväliselle johtajille ja entisille kansainvälisille
presidenteille kuluista, mitkä kertyvät lionismin laajennuksesta.

6. Valtuutti varapresidentti Ashok Mehtan tekemään vuokrasopimuksen LCI India
(Mumbai) toimistohenkilöstölle ja toiminnoille.

7. Hyväksyi uudelleen Commercial General Liability ja Umbrella Excess
vakuutussopimukset Ace Insurance –yhtiön kanssa.

8. Viimeisteli pieniä muutoksia rahoitustoimikunnan säännöissä.

LCIF

1. Hyväksyi LCIF:n sijoitusten siirtämisen nykyisestä Morgan Stanley –yrityksestä
Citigroup Smith Barney -yritykseen.

2. Valtuutti LCIF:n siirtämään nykyiset sijoitustilit Russell Investment Group –
yrityksestä Common Trust Fund Agreement –sopimuksen piiriin (uusi
sijoitusrakenne voittoa tuottamattomille organisaatioille), jotta saadaan hyöty
alemmista kuluista ja laajemmasta omaisuudenhoitajan valvonnasta.

3. Hyväksyi US$300,000 suurtuhoavun moninkertaispiirille 323 Lions talojen, Lions
sairaalan ja muiden projektien saattamiseksi loppuun MD 323 Gujuratin
maanjäristyksen avustustyö- ja uudelleenrakennusprojektissa.

4. Hyväksyi US$250,000 Core 4 hallituksen ohjaaman apurahan
Lionsien kohtuuhintaisen kuulolaitteen alustaviin inventaarioihin ja tutkimustyön
rahoittamiseksi nykyisen version muuttamiseksi digitaaliseksi.
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5. Hyväksyi uudelleen Core 4 rahoitusetuoikeuden Lions-Questille 30. kesäkuuta
2006 asti.

6. Valtuutti LCIF:n aloittamaan toimenpiteet paikallisten henkilöiden kanssa
apurahojen palauttamiseksi kohteesta SF951/D-5 esille tulleiden väärinkäytösten
vuoksi.

7. Hyväksyi kaksi uutta LCIF-palkintoa: ‘’LCIF humanitaarinen ystävä (LCIF Friend
of Humanity) ja ‘’LCIF Auttava käsi’’ –palkinto (LCIF Helping Hands Award)
antamaan tunnustusta henkilöille, jotka edistävät LCIF:n tunnettavuutta ja
rohkaisevat lahjoituksia.

8. Hyväksyi US$125,000 Core 4 hallituksen ohjaaman apurahan Naisten näkökyvyn
toimintajoukkueelle (Women’s Eye Health Task Force) materiaalin kehittämiseksi
ja maailmanlaajuisen kampanjan rakentamiseksi edistämään näkökyvyn
säilyttämistä ja edistämään tietoa silmäsairauksista, mitkä koskevat erityisesti
naisia.

9. Hyväksyi 49 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahahakemusta,
yhteensä US$1,951,020; viisi jätettiin käsiteltäväksi myöhemmin ja yksi hylättiin.

10. Muutti hallituksen toimintaperiaatetta luvussa LCIF ja LCIF:n ohjesääntöä ja
toimintaohjetta niin, että piirikuvernöörit toimivat nyt LCIF:n hallituksen jäseninä
ilman äänioikeutta kautensa aikana. Tämä oli hyväksytty aikaisemmassa
kokouksessa maaliskuussa 2004.

11. Korjasi kaksi kohtaa LCIF:n ohjesäännössä ja toimintaohjeessa niin, että kaksi
viittausta virheellisiin lukuihin korjattiin.

12. Lopetti väliaikaisesti palkintotodistusten antamisen klubeille LCIF-lahjoituksista,
koska kriteerit tulee päivittää.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi kerta-apurahana enintään US$7150 tukemaan johtajakoulutusta
väliaikaispiirissä 128 (Israel).

2. Hyväksyi kerta-apurahana enintään US$4290 tukemaan johtajakoulutusta
yksittäispiirissä 50 (Hawaii, USA).

3. Muutti hallituksen sääntökokoelmaa niin, että poistettiin turhat tiedot koskien
Lions johtamisinstituuttien sääntöjä koskien osallistujien poissaoloa.

4. Muutti hallituksen sääntökokoelmaa niin, että poistettiin turhat tiedot koskien
MERL-puheenjohtajaseminaarin osallistujien poissaoloa.
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JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi perustamisasiakirjan Arona-Las Galletas-Costa del Silencio lionsklubille
moninkertaispiirissä 116, Espanja.

2. Hyväksyi uudelleen jäsenkehitysapurahan budjettivuodelle 2004-05
moninkertaispiirille 307, Indonesia.

3. Laajensi jäsenkehitysapurahaa budjettivuodelle 2004-2005 moninkertaispiirille
116, Espanja.

4. Vaati opiskelijoita, jotka liittyvät joko nykyiseen tai uuteen kampusklubiin
maksamaan liittymismaksuna $10, voimassa välittömästi.

5. Pidensi uusien klubien liittymismaksuista vapautusta –ohjelmaa niin, että
hakemukset, mitkä on postileimattu viimeistään 31. heinäkuuta 2004 ovat vielä
kelvollisia hakemaan vapautusta jäsenmaksuista. Ohjelmat päättyivät 30.6.2004.

6. Hyväksyi palkinto-ohjelman, millä avustetaan kampusklubien kehitystä.

7. Hyväksyi korotetut määrärahat hallinto- ja henkilöstökuluille kansainvälisen
sihteerin toimistoon moninkertaispiirissä 354/355, Korea.

8. Päivitti järjestön listaa uusista maista ja maantieteellisistä alueista, mitkä
muodostavat LCI:n seitsemän vaalipiiriä.

PR-TOIMIKUNTA

1. Korotettiin päämajan tukea kaikille virallisille LION-lehdille US$1.25.

****


