
YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ
BOSTON, MASSACHUSETTS, USA

24 —29. KESÄKUUTA 2006

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hylättiin piirikuvernööriä koskeva valitus piirissä 324-C2
(Intia) ja julistettiin lion Dr. Nandan Singh piirin 324-C2
piirikuvernööriksi vuodelle 2006-2007.

2. Pidettiin voimassa valitus koskien piirikuvernöörin ja
varapiirikuvernöörin vaaleja piirissä 315-B1 (Bangladesh),
julistettiin piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin virat
avoimiksi vuodelle 2006-2007 ja nimitettiin
hallintotoimikunta hoitamaan hallintotoimia piirissä,
kunnes piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin virat on
täytetty kansainvälisten ohjesääntöjen mukaisesti.

3. Hylättiin varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus
piirissä 108-AB (Italia) ja julistettiin lion Elio Loiodice
piirin 108-AB varapiirikuvernööriksi vuodelle 2006-2007.

4. Hylätiin valitus koskien varapiirikuvernöörin vaalia
piirissä 301-B (Filippiinit) ja julistettiin lion Anthony
Eden Tan piirin 301-B varapiirikuvernööriksi vuodelle 2006-
2007.

5. Hylättiin valitus koskien varapiirikuvernöörin vaalia
piirissä 337-A (Japani) ja julistettiin lion Eiji Taki
piirin 337-A varapiirikuvernööriksi vuodelle 2006-2007.

6. Nimitettiin lion Dr. Sri Prakash Biswas piirin 315-B4
(Bangladesh) piirikuvernööriksi vuodelle 2006-2007.

7. Korjattiin päätöstä hallintotoimikunnan nimittämisestä
piiriin 315-B1 (Bangladesh) ja nimitettiin seuraavat
henkilöt kyseiseen toimikuntaan:
Kansainvälinen johtaja Sheikh Kabir Hossain
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(puheenjohtaja), lion Benazir Ahmed ja vuoden 2006—2007
Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja moninkertaispiirissä 315
(sen jälkeen, kun moninkertaispiiri on suorittanut
valinnan/vaalit)

8. Korjattiin hallituksen sääntökokoelmaa niin, että
Pilottiohjelmien sääntöjä muutetaan, lisätään ohjeet uusien
ohjelma-aloitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen ja
lisätään ohjeet koskien kansainvälisen presidentin teemoja.

9. Siirrettiin aluefoorumin ohjeet Puhuja & matkustussäännöt
lukuun hallituksen sääntökokoelmassa.

10. Muutettiin Luvun VI otsikkoa Klubin ohjesäännöissä niin,
että uusi otsikko on “Liitännäisklubin hallinto.”

11. Muutettiin Klubin ohjesääntöä niin, että sääntöjen mukaiset
perheenjäsenet ovat aktiivisia jäseniä ja ovat oikeutettuja
kaikkiin oikeuksiin ja etuoikeuksiin, jos Perheen
jäsenmaksurakenne-ehdotus hyväksytään kansainvälisiin
sääntöihin.

12. Muutettiin klubin ohjesääntöjä niin, että entiset Lioness-
jäsenet, jotka ovat nyt aktiivisia lionsklubien jäseniä tai
joista tulee lionsklubien aktiivisia jäseniä viimeistään
30. kesäkuuta 2007 voivat käyttää kaikki aikaisemmat
lioness-palveluvuodet ainaisjäsenyttä laskettaessa.

VUOSIKONGRESSI

1. Muutettiin vuosikongressin päiviä alkaen vuoden 2012
vuosikongressitarjouksista niin, että perjantai ja tiistai
lasketaan mukaan.

PIIRI- JA KLUBIHALLINTOTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2006-2007 piirikuvernöörien vaalien
tulokset ja nimitettiin virkoihin muut kuvernöörit, joita
ei ole valittu piirien vuosikokouksissa.
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2. Hyväksyttiin valittaen 391 klubin lakkauttaminen.

3. Hyväksyttiin 8 aikaisemmin lakkautetun klubin palauttaminen
hyvään asemaan peruuttamalla niiden perustamisasiakirjojen
lakkautus.

4. Muutettiin sääntöä lionsklubien koosta klubin säännöissä,
jotta rohkaistaan klubeja pitämään vähintään 20 jäsentä.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hallitus hyväksyi toimivuoden 2005-2006 neljännen
neljänneksen täyden vuoden ennusteen.

2. Hyväksyttiin lisäys hallituksen ohjesääntöihin koskien
sisäistä tilintarkastusprosessia.

3. Hallitus hyväksyi lopullisen budjetin toimivuodelle 2006-
2007.

4. Hallitus hyväksyi myöhästyneen korvauspyynnön maksamisen
johtuen lieventävistä asianhaaroista.

5. Hallitus hyväksyi muutoksen hallituksen sääntöihin koskien
klubien lakkauttamista, jos ne eivät maksa jäsenmaksujaan.

Alkaen 1. heinäkuuta 2007, klubi, jolla on
maksamattomia velkoja yli US$20 per jäsen tai US$1000
per klubi, kumpi tahansa on vähemmän, yli 150 päivän
ajalta, menettää lionsklubin perustamisasiakirjan,
oikeudet, etuoikeudet ja velvollisuudet korkeintaan 90
päivän ajaksi.

Jos talousosasto on hyväksynyt klubin
maksusuunnitelman, sitä ei eroteta määräajaksi.
Sellaisessa tapauksessa, että klubi ei saavuta hyvää
asemaa 90 päivän määräajan aikana, sen
perustamisasiakirja lakkautetaan automaattisesti.

6. Hyväksyttiin pieniä muutoksia kansainvälisen toimiston ja
henkilökunnan hallituksen toimintaperiaatteissa.
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7. Hyväksyttiin hallituksen talousperiaatteisiin joitakin pieniä
muutoksia.

8. Hallitus hyväksyi lisäyksen ohjesääntöihin esitettäväksi
edustajille vuoden 2007 kansainvälisessä vuosikongressissa niin,
että muutetaan vaatimusta tilintarkastuksen pitämisestä useammin
kuin kerran vuodessa.

LCIF

1. Hyväksyttiin 58 tavallista, Kansainvälisen avun ja Core 4
apurahaa, yhteensä US$2 941 648.

2. Jätettiin kolme hakemusta käsiteltäviksi myöhemmin ja hylättiin
kaksi hakemusta.

3. Valtuutettiin apurahabudjetin vararahaston käyttämisen sellaisten
projektien rahoittamiseen, joita ei kateta vuoden LY2005-2006
rajoittamattomassa apurahabudjetissa.

4. Nimitettiin entinen kansainvälinen presidentti ja LCIF:n
puheenjohtaja Clement Kusiak edustamaan lioneita Pan American
Ophthalmology Foundation säätiön hallituksessa kalenterivuoden
2007 loppuun.

5. Poistettiin esto SightFirst apurahojen myöntämisestä Nepaliin (MD
325).

6. Hyväksytiin muutokset Lions Quest neuvoa-antavan toimikunnan
rakenteessa, roolissa ja vastuissa.

7. Asetettiin jäsenyys Lions Quest neuvoa-antavaan toimikuntaan
vuodelle LY2006-07.

8. Uudistettiin sopimus SLSN:n kanssa ulkopuolisen konsulttiavun
antamisesta LCIF:n Lions Quest osastolle.

9. Hyväksyttiin Progressiivisen Melvin Jones jäsenyyspinssien
jatkuvan varaston perustaminen.

10. Jatkettiin Core 4 diabetesohjelmia vuodella, 30. kesäkuuta 2007
saakka.

11. Jatkettiin Core 4 lasten näöntarkastusohjelmaa kahdella vuodella,
30. kesäkuuta 2008 saakka.
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12. Jatkettiin Core 4 Lions Quest ohjelmaa kolmella vuodella, 30.
kesäkuuta 2009 saakka.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin nykyisen Puolison liittymismaksun palautusohjelman
jatkaminen 31. joulukuuta 2006 saakka, väliaikaisena
toimenpiteenä, kunnes Perhejäsenmaksut astuvat voimaan 1.
tammikuuta 2007, jos Bostonissa kokoontuneet edustajat hyväksyvät
aloitteen.

2. Hyväksyttiin Entisten jäsenten perustamis- ja liittymismaksun
palauttamisohjelman jatkaminen vielä yhdeksi vuodeksi 30
kesäkuuta 2007 saakka.

3. Hyväksyttiin kaupunkialueiden jäsenkehityksen apuraha US$14 000
piirille 323-B (Intia).

4. Hyväksyttiin US$15 000 liitännäisklubikokeiluun Afrikassa.

5. Annettiin valtuudet kehittää liitännäisklubin tunnustusmerkki
klubeille, jotka muodostavat liitännäisklubeja ja
liitännäisklubin yhteyshenkilön tunnustuspinssi.

6. Hyväksyttiin kolme uutta maata, joissa voidaan perustaa
lionsklubeja: Seychellien tasavalta, Irakin tasavalta ja
Yhdistyneet Arabiemiraatit, jonka jälkeen LCI on läsnä tai
oikeutettu toimimaan 200 maassa ja maantieteellisellä alueella.

7. Hyväksyttiin muutos ainaisjäsenyyskriteereihin, niin, että
entiset lionessit, jotka ovat nyt lioneita tai jotka tulevat
aktiivisiksi jäseniksi 30. kesäkuuta 2007 mennessä, voivat
käyttää lioness-palveluvuodet ainaisjäsenyysvaatimuksiin.

8. Hyväksyttiin esitys ehdotuksesta Perhejäsenmaksusta, jonka mukaan
klubien tulee vahvistaa olemassa olevat, hyväksyttävät jäsenet,
jotka voivat maksaa uuden jäsenmaksun mukaisesti 30. marraskuuta
ja 31. toukokuuta mennessä joka laskutuskauden aikana, jotta he
voivat saada alennetun jäsenmaksun seuraavalle kaudelle.
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PR-TOIMIKUNTA

1. Lisätään Presidentin palkintoja 150 lionsvuodelle 2005-06 ja
lisätään Johtajuusmitaleita 200 kappaleella lionsvuodelle 2005-
06.

PALVELUAKTIVITEETIT

1. Nimettiin 18 leoklubijäsentä seitsemässä maassa vuoden 2005-2006
Vuoden Leo –palkinnot saajiksi.

2. Pidennettiin leoklubille annettavaa aikaa (jos sponsoroiva
lionsklubi on lakkautettu) uuden sponsoroivan lionsklubin
löytämiseksi 90 päivästä 180 päivään.

3. Hyväksyttiin korvaukset piirikuvernööreille, jotka vierailevat
piirin leoklubeissa.

4. Hyväksyttiin Afrikan unionin valtuutus Kansainvälisen
lionsjärjestön sivujärjestöksi.

SUMMARY[1].FI 2006


