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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

SEATTLE, WASHINGTON, USA 
29. KESÄKUUTA – 3. HEINÄKUUTA, 2011 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA  
 
1. Hyväksyttiin sisäisten toimintojen tarkastus, asiaankuuluvuuteen perustuen. Grant Thornton 

tulee tarkastamaan tulokset ja raportoi niistä seuraavassa toimikunnan kokouksessa. 
2. Tarkastettiin vuoden lopun tilintarkastussuunnitelma Grant Thorntonin kanssa. 
 
 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA  
 
1. Julistettiin vuoden 2011-2012 piirikuvernöörin ja toisen varapiirikuvernöörin vaalit piirissä 

301-A1 (Filippiinit) kelpaamattomiksi ja hylätyiksi ja ilman pätevyyttä, ja julistettiin 
piirikuvernöörin ja toisen varapiirikuvernöörin virat avoimiksi vuodelle 2011-2012, ja 
varmistettiin lion Anton Wong Lim valinta ensimmäisen piirikuvernöörin virkaan vuodelle 
2011-2012. 

2. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalin valitukset piiristä 301-C (Filippiinit), piiristä 
305-N1 (Pakistan), piiristä 321-A1 (Intia), piiristä 321-A3 (Intia), piiristä 323-B (Intia), 
piiristä 323-E1 (Intia), piiristä 323-H2 (Intia), piiristä 324-A5 (Intia), ja piiristä 324-D2 
(Intia) ja julistettiin seuraavat henkilöt toisen varapiirikuvernöörin virkoihin toimivuodelle 
2011-2012: 

• Lion Editha Datuin - Piiri 301-C (Filippiinit) 
• Lion Engr. Saqib Rahim - Piiri 305-N1 (Pakistan) 
• Lion Kusum Gupta - Piiri 321-A1 (Intia) 
• Lion Vijay Shiroha - Piiri 321-A3 (Intia) 
• Lion Vinod R. Patel - Piiri 323-B (Intia) 
• Lion G.P. Sharma - Piiri 323-E1 (Intia) 
• Lion Rajesh Raut - Piiri 323-H2 (Intia) 
• Lion S. Venkatraman - Piiri 324-A5 (Intia) 
• Lion Ganapathi Nayak - Piiri 324-D2 (Intia) 

 
3. Jätettiin voimaan toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitus piiristä 324-C8 (Intia), julistettiin 

toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 324-C8 toimivuodelle 2011-2012 mitättömäksi ja 
ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2011-2012 ja 
edelleen julistettiin toisen varapiirikuvernöörin virka avoimeksi seuraavaan säännön 
mukaiseen piirin vuosikokoukseen asti 2012.  

4. Jätettiin voimaan Juhu lionsklubin valitus piiristä 323-A3 (Intia), ja julistettiin kansainvälisen 
johtajan valinnan puoltaminen piirin 323-A3 vuosikokouksesta noin 10. huhtikuuta, 2011 
mitättömäksi ja ilman pätevyyttä, ja julistettiin aiempi määräaikainen kansainvälisen johtajan 
puoltamisen kielto moninkertaispiiristä 323 vapautetuksi ja ilmoitettiin piirille 323-A3 ja 
moninkertaispiirille 323 että kukin piiri voi jatkaa kenen tahansa parhaakseen näkemänsä 
kansainvälisen johtajan puoltamista tulevaisuudessa, piirien säännön ja ohjesääntöjen 
mukaisesti.  
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5. Hylättiin Bombay Mandvi (East) lionsklubin piiristä 323-A1 (Intia) jättämä vaalipiirin 
valitus. 

6. Tarkastettiin Manila Absolute lionsklubin ja Manila Virtue lionsklubin piiristä 301-A1 
(Filippiinit) jättämä vaalipiirivalitus koskien moninkertaispiirin 301 kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajan valintavaalia, ja löydettiin riittävät perusteet jouduttaa valituksen tarkastelua 
vaalipiirivalitustoimenpiteiden neljänteen valitusvaiheeseen sääntö- ja 
ohjesääntötoimikunnan ja kansainvälisen hallituksen seuraavan kokouksen käsittelyyn, 
lokakuussa 2011. 

7. Uudistettiin hallituksen sääntökokoelmaa ottamalla käyttöön uudet ohjeet koskien julkisten 
(aktiviteetti-) varojen ja hallintovarojen käyttöä. 

8. Uudistettiin klubin, piirin ja moninkertaispiirin erimielisyyksien selvittämiskäytäntöä ja 
vaalipiirivalitusten menettelytapaa hallituksen sääntökokoelmassa. 

 9. Poistettiin klubitilien kahden allekirjoituksen vaatimus klubin ohjesäännöistä, niiden 
yhdenmukaistamiseksi nykyaikaisen pankkiliikenteen toimintaan (kt. verkkopankit). 

 
 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA  
 
1. Hyväksyttiin 25 US dollarin hyvitys Korean moninkertaispiireille jokaista yli 30 000 

rekisteröinnin ylittävää rekisteröintimaksua kohtaan vuoden 2012 Busanin vuosikokoukseen. 
Hyvitys voidaan maksaa kun kaikki vuosikokoustarjouksen vaatimukset ja erityisvaatimukset 
alustavassa tarjouksessa on täytetty.  

 
 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA  
 
1. Laajennettiin Status Quo käytäntöä tarkentamalla ei-olemassa olevan lionsklubin merkitystä 

sekä uusiin, että nykyisiin klubeihin, tarkoituksena vähentää ei-olemassa olevien klubien 
lukumäärää.  

2. Laajennettiin alue- ja lohkojohtajien toimenkuvia piirin GMT ja piirin GLT toimintaan 
liittyvien jäsenkehitystavoitteiden koordinoimiseen ja tukemiseen. 

3. Uudistettiin piirien ja moninkertaispiirien puheenjohtajaroolien listaa, poistamalla listalta 
toimenkuvia jotka eivät ole enää käytössä ja lisättiin listaan GMT ja GLT virat. 

 
 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA  
 
1. Hyväksyttiin vuoden 2010-2011 ennuste, joka oli ylijäämäinen. 
2. Hyväksyttiin vuoden 2011-2012 budjetti, joka oli ylijäämäinen.  
3. Myönnettiin entiselle kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle Eduardo Alberto Gallardolle 

toimivalta (valtakirja) Järjestön rekisteröimiseksi Argentiinassa ulkomaalaiseksi entiteetiksi.  
4. Poistettiin Phil Writer taloustoimihenkilön roolista Intiassa hänen eläkkeelle jäännin 

seurauksena. 
5. Muokattiin tilintarkastustoiminunnan koostumusta seuraavaan muotoon, alkaen 8. 

heinäkuuta, 2011: 



3 
SUMMARY JUN-JUL 2011.FI 

1. Toisen vuoden johtaja joka on jäsenenä Lions Clubs Internationalin talous- ja 
päämajatoimikunnassa; 

2. Ensimmäisen vuoden johtaja joka on jäsenenä Lions Clubs Internationalin talous- ja 
päämajatoimikunnassa; 

3. Kaksi nykyistä kansainvälistä johtajaa tai kansainvälisen presidentin nimittämää 
hallituksen jäsentä. 

6. Hyväksyttiin toimintaperiaate koskien klubien, piirien viirejä ja palkintoviirejä. Uusi 
toimintaperiaate on seuraavanlainen: D3DS klubin viiri, D110 piirikuvernöörin viiri, ja D150 
klubin palkintoviiri tullaan kaikki jatkossa valmistamaan seuraavasta materiaaleista ja 
seuraavissa väreissä: 

a. Violetti huopa 
Nauha, tupsu - kulta 
Reunus - kulta 
Kirjailu - maissin värinen huopa (miltei saman värinen kun PMS 7406 keltainen 
uusitussa LCI logossa) 
LCI logo - A41556 21" logo, uusitun brändin logo PMS 287 kininen, PMS 7406 
keltainen 

b. Viiri - sininen huopa 
Nauha, tupsu - kulta. 
Reunus - kulta 
Kirjailu - maissin värinen huopa (miltei saman värinen kun PMS 7406 keltainen 
uusitussa LCI logossa) 
LCI logo - A41556 21" logo, uusitun brändin logo PMS 287 sininen, PMS 7406 
keltainen  

7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa poistamalla kohta koskien henkilökunnan 
matkatavaramaksujen korvausta. 

 

 

LCIF  
 
1. Nimitettiin jäsenet LCIF:n 2011-2012 johtokuntaan: 
2. Hyväksyttiin kaikki ennen 31. elokuuta 2011 tehdyt lahjoitukset Japanin katastrofirahastoon 

Melvin Jones/Progressiivinen Melvin Jones kelpoisiksi. 
3. Jatkettiin Lions Questin mainosapurahaohjelmaa kolmella lisävuodella, 75 000 US dollarilla. 
4. Uudistettiin Lions Questin neuvoa-antavan toimikunnan kokoonpanoa seuraavasti:  neljä 

LCI:n johtavaa virkailijaa, kaksi entistä kansainvälistä presidenttiä joilla vankka kokemus 
Lions Questin tukemisesta, kaksi lionsjohtajaa joilla vankka kokemus Lions Questin 
tukemisesta ja neljä – kuusi teknistä asiantuntijaa. 

5. Hyväksyttiin 54 959 US dollarin suuruinen apuraha Lions Questin ensimmäisen vuoden 
aktiviteetteihin LCIF:n sitoumuksena toimintaan osana Clinton Global Initiative -aloitetta. 

6. Hyväksyttiin 45 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 1 928 
300 US dollaria. 

7. Jätettiin kuusi apurahahakemusta harkittavaksi. 
8. Uusittiin Core 4 rahoituksen esisijaisuusperiaatetta diabetesin ehkäisyn ja kontrolloinnin 

kohdalla yhdeksi vuodeksi, 30. kesäkuuta, 2012 asti.  
9. Hyväksyttiin apuraha suuruudeltaan 200 000 USD Lions Questin “aloitusapurahaohjelmaan”. 
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10. Päivitettiin Säätiön Scottrade tilin allekirjoittajien tiedot, jotka vaaditaan lahjoituksiin ja 
arvopapereihin. 

 
 
JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA  
1. Poistettiin viitteet johtajakoulutusjohtajiin ja lisättiin uudet toimintaperiaatteet koskien 

Maailmanlaajuista johtajakoulutusryhmää (GLT), hallituksen sääntökokoelman luvussa XIV. 
2. Poistettiin viitteet johtajakoulutusjohtajiin ja lisättiin uudet toimintaperiaatteet koskien 

Maailmanlaajuista johtajakoulutusryhmää (GLT), hallituksen sääntökokoelman luvussa XIV. 
3. Poistettiin viitteet johtajakoulutusjohtajiin ja lisättiin uudet toimintaperiaatteet koskien 

Maailmanlaajuista johtajakoulutusryhmää (GLT), hallituksen sääntökokoelman luvussa XIV. 
4. Poistettiin viitteet johtajakoulutusjohtajiin ja lisättiin uudet toimintaperiaatteet koskien 

Maailmanlaajuista johtajakoulutusryhmää (GLT), hallituksen sääntökokoelman luvussa XIV. 
5. Poistettiin MERL -ohjelmaan liittyvä osa ja korvattiin se toimintaperiaatteella koskien 

Maailmanlaajuista jäsentyöryhmää (GMT) ja Maailmanlaajuista johtajakoulutusryhmää 
(GLT) hallituksen sääntökokoelman luvussa IX. 

 

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA  
 
1. Perustettiin toimenpide jonka myötä jo olemassa oleva klubi voi lisätä korkeintaan 30 uutta 

jäsentä toimivuodessa. Klubien elinkelpoisuuden varmistamiseksi jokaiselle yli 30 jäsenen 
ylimenevälle jäsenelle tulee hankkia hyväksyntä piirikuvernööriltä ja ensimmäiseltä 
varapiirikuvernööriltä.  

2. Poistettiin moninkertaispiirin laajennusjohtajaohjelma ja korvattiin se GMT-säännöillä jotka 
ohjaavat Jäsenyys- ja klubin kasvutiimin ja Klubin menestystiimien virkaan nimityksiä 
moninkertaispiirin, piirin ja yksittäispiirin tasoilla.  

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa koskien uuden klubin hakemuksen protestia ja 
hyväksyttiin sähköposti hakumenettelynä. 

4. Laajennettiin toimintaperiaatetta koskien liitännäisklubien varojen käyttöä kun liitännäisklubi 
perustaa uuden klubin tai kun liitännäisklubi lakkaa toimimasta ilman perustamista.  

 
 
PR-TOIMIKUNTA  
1. Hyväksyttiin sokeiden kirjoituskilpailun jatkuminen Lions Clubs Internationalin virallisena 

ohjelmana. 
2. Myönnettiin R. R. Donnelley Printing firmalle kolmen vuoden sopimus Lion lehden 

painatuksesta (päämajan ja espanjankielinen versio) sekä klubitarvikekatalogin painatuksesta. 
3. Hyväksyttiin verkkomainokset tietyillä markkinoilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 

toimivuodelle 2011-2012- 
4. Hyväksyttiin Brasilian, Puolan, Portugalin ja Thaimaan Lion lehtien ositetut maksut. 
5. Laajennettiin protokollaa lisäämällä piirin toimialajohtajan virka. 
 
 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA  
 
1. Nimettiin vuoden 2010-2011 Vuoden leo -palkinnon saajat. 
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********* 

 
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n web-sivulta www.lionsclubs.org tai 

ottamalla yhteyttä siihen kansainvälisen päämajan  osastoon jonka toimintaa kysymyksesi 
koskee.  

 
 

Kirjanpito/talous:    finance@lionsclubs.org 
Säännöt ja ohjesääntö: legal@lionsclubs.org 
Vuosikokous:    convention@lionsclubs.org 
Piiri- ja klubihallinto: districtadministration@lionsclubs.org 
LCIF:     lcif@lionsclubs.org  
Johtajuus    leadership@lionsclubs.org 
Jäsenyys:    membership@lionsclubs.org 
PR:   pr@lionsclubs.org. 
Palveluaktiviteetit:   programs@lionsclubs.org 
 

 
 

********* 
 


