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SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hylkäsi valituksen varapiirikuvernöörin vaalista piirissä 315-A2 (Bangladesh)
ja julisti lion Sk. Mohiuddin varapiirikuvernööriksi piirissä 315-A2 vuodelle
2005-2006.

2. Hylkäsi valituksen varapiirikuvernöörin vaalista piirissä 315-B3 (Bangladesh)
ja julisti lion M.A. Matin varapiirikuvernööriksi piirissä 315-B vuodelle 2005-
2006.

3. Hylkäsi lion Mohd. Kabir Uddin Bhuiyanin tekemän valituksen
varapiirikuvernöörin vaalista piirissä 315-B4 (Bangladesh), piti voimassa lion
Sri Prakash Biswasin tekemän valituksen varapiirikuvernöörin vaalista piirissä
315-B4 ja julisti lion Sri Prakash Biswas varapiirikuvernööriksi piirissä 315-B4
vuodelle 2005-2006.

4. Piti voimassa valituksen varapiirikuvernöörin vaalista piirissä B-3 (Meksiko),
julisti vuoden 2005-2006 varapiirikuvernöörin vaalit piirissä B-3 mitätöidyksi ja
hylätyksi ja julisti, että varapiirikuvernöörin virka on auki vuodelle 2005-2006.

5. Tehtiin muutoksia hallituksen ohjeisiin koskien piirikuvernöörin ja
varapiirikuvernöörin vaaleja koskevia valituksia.

6. Muutettiin kohtaa aluefoorumeista hallituksen päätöskokoelmassa koskien
foorumin suunnittelutoimikuntaan nimitetyn johtajan valtaa ja vastuuta.

7. Korjattiin lukua III, kohtaa 4 Piirin toimintasäännöissä. Selvennettin kohtaa
piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin vaalien enemmistövaatimuksesta,
mukaan lukien tilanteet, jolloin ehdokkaita on vain yksi.

VUOSIKONGRESSI

1. Muutettiin vaatimusta vuosikongressin kongressitilan minimikooksi 170 000
neliöjalkaa.

2. Muutettiin tarjousvaatimuksia niin, että sopivia vierashuoneita tulee olla
vähintään 6 000, joista 75 % on 10 mailin säteellä kongressikeskuksesta ja 25
% on 15 mailin säteellä kongressikeskuksesta.

3. Hyväksyttiin yksittäisten hotellihuoneiden varausmaksujen palautuspäiväksi
kaksi viikkoa ennen vuosikongressin ensimmäistä päivää.

4. Määrättiin, että ryhmien hotellihuoneiden (10 tai yli huonetta) varausmaksujen
viimeinen palautuspäivä on 1. toukokuuta.

5. Valtuutti vuosikongressitoimikunnan rajoittamaan joka vuosi saatavien
tarjousten määrää vuosikongressin pitopaikaksi.
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6. Valtuutti vuosikongressitoimikunnan liittämään tarjousten vertailuarvioon
suositukset tarjousten lähettäneistä kaupungeista.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Peruutti valittaen 252 klubin perustamisasiakirjan (3380 jäsentä).
2. Peruutti 19 aikaisemmin lakkautetun klubin lakkautuksen.
3. Hyväksyi vuoden 2005-2006 vaalitulokset koskien piirikuvernöörejä ja nimitti

muut vuoden 2005-2006 piirikuvernöörit, joita ei valittu vaaleilla, mutta joita
heidän piirinsä olivat suositelleet hallituksen nimittämiksi.

4. Nimitti lion Federico Steinhaus, entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja,
moninkertaispiiri 108, Italia, toimimaan yhteyslionina Kyproksen pohjoisosien
piirittömien klubien välillä.

5. Nimitti lion Peter Hupperten, entinen kuvernöörineuvoston puheenjohtaja,
moninkertaispiiri 49, Alaska, USA, toimimaan yhteyslionina Venäjän
kaukaisten itäosien piirittömien klubien välillä.

6. Muutti piiri- ja klubipalvelutoimikunnan eräpäivää lokakuulle 2005 koskien
toimikunnan lopullisia suunnitelmia vähentää siirtymävaiheessa olevien piirien
määrää.

7. Hyväksyi suunnitelman, minkä mukaan jo lakkautetut lionsklubit voivat hakea
perustamisasiakirjan lakkauttamisen peruutusta korkeintaan kuusi kuukautta
lakkauttamisen jälkeen.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hallitus hyväksyi vuoden 2004-05 neljännen vuosineljänneksen täyden
vuoden ennusteen ylijäämäisenä.

2. Hallitus hyväksyi lopullisen budjetin vuoden 2005-06 kansainväliselle
ohjelmalle, missä ennakoidaan ylijäämää.

3. Pieniä muutoksia entisen kansainvälisen johtajan matkustussääntöihin.
4. Hyväksyttiin pieniä muutoksia Hallituksen sääntökokoelmaan lukuun Talous.
5. Hyväksyttiin pieniä muutoksia Hallituksen sääntökokoelmaan lukuun Päämaja

ja henkilökunta.
6. Hyväksyttiin sääntö, minkä mukaan lentovaraukset on tehtävä vähintään 14

päivää ennen matkaa.
7. Nimitettiin Phil Writer taloudelliseksi edustajaksi Intiaan.
8. Hyväksyttiin Maryellen Skerik ottamaan vastaan rahastonhoitajan tehtävät.

LCIF

1. Valtuutettiin virkaatekevän jaostonjohtajan ja LCI:n rahastonhoitajan siirtävän
LCIF:n pankkitilin Tansaniassa uuteen pankkiin.

2. Hyväksyttiin uudelleen SLS sopimus antamaan ulkopuolista konsulttiapua
LCIF:n Lions-Quest osastolle.



YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ
22. – 26. KESÄKUUTA 2005
SIVU 3

3. Asetettiin vuoden 2005-2006 Lions-Quest neuvoa-antavan toimikunnan
jäsenyys.

4. Jatkettiin Core 4 seulonta ja diabetes –ohjelmia yhdellä vuodella, 30.
kesäkuuta 2006 asti.

5. Jatkettiin Core 4 huononäköisyys –ohjelmaa kahdella vuodella, 30. kesäkuuta
2007 asti.

6. Hyväksyi US$40 000 pilotti Core 4 hallituksen ohjaaman apurahan SODIS
vedenpuhdistus- ja hygienia –ohjelmaan Latinalaisessa Amerikassa.

7. Hyväksyi 62 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteensä
US$2 886 337.

8. Siirsi kolmen apurahahakemuksen käsittelyä ja hylkäsi yhden hakemuksen.
9. Antoi valtuudet käyttää apurahojen varabudjettia rahoittamaan projekteja,

joita ei kateta vuoden 2004-05 rajoittamattomasta apurahabudjetista.
10.Hyväksyi LCIF:n Seed Grant ohjelman kehittämisen.
11.Hyväksyi SightFirst II kampanjan matkustusohjeiden ja tilintarkastussääntöjen

siirtämisen LCIF:n toiminta- ja ohjekäsikirjassa.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi, jatkuvuuden varmistamiseksi, että alkaen vuonna 2007-2008
kansainvälisissä ohjelmissa ei ole enää yhden vuoden mittaisia, itsenäisiä
jäsenaloitteita erillään järjestön jatkuvista pitkän aikavälin jäsenohjelmista.

2. Hyväksyi Sudanin tasavallan ja Yhdistyneet Arabiemiraatit LCI:n uusiksi
hyväksytyiksi maiksi, joihin voidaan perustaa uusia lionsklubeja.

3. Antoi valtuudet “Urbaanin ympäristön jäsenkasvun kehittämisprojektin”
apuraha-aloitteelle, minkä puitteissa annetaan enintään US$20 000 suurille
jäsenkasvukampanjoille lionspiireissä ainakin viidellä suurella
metropolialueella vuonna 2005-06.

4. Hyväksyi puolivuosittaisen sähköisen jäsenten asenteita ja tilanteita
kartoittavan kyselyn suorittamisen.

5. Korjasi uusien klubien perustamisasiakirjojen tarkistuskäytäntöä.
6. Hyväksyi US$15 000 suurille kampanjoille tukemaan lions-identiteettiä ja

jäsenkasvun kehitystä moninkertaispiirissä 101 (Ruotsi).
7. Muutti ympärivuotista jäsenkasvuohjelmaa siten, että presidentti antaa uuden

jäsenen kummille tunnustusta heti, lisätään vuoden lopun palkintoja ja
annetaan suosituksia ympärivuotisen jäsenkutsun strategioista klubeille ja
piireille, joita ne voivat käyttää vaihtoehtoisina suunnittelun työkaluina.

8. Hyväksyttiin ohjelma, minkä mukaan moninkertaispiirien ja piirien MERL-
ryhmät otetaan mukaan hallituksen sääntökokoelmaan.

PR-TOIMIKUNTA

1. Missio30 johtajat lisättiin viralliseen istumajärjestykseen ja *** merkitty
kappale poistettiin.
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PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Luotiin palkinnot antamaan tunnustusta klubeille ja yksittäisille leoille
saavutuksista kansainvälisessä leo-projektissa “Kiinnitä huomio lapsiin.”

2. Nimettiin vuoden 2004-05 leot.
3. Hyväksyttiin NDEP:n (National Diabetes Education Program) kanssa

yhteistyösopimus (USA).
4. Luotiin lippumerkki tunnustukseksi onnistuneesta lionsklubi – leoklubi

yhteistyöstä.

*****


