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TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS

BANGKOK, THAIMAA
18. - 22. KESÄKUUTA, 2008

1. Nimitettiin lion Shinji Kayamori kansainvälisen johtajan virkaan loppukauden ajaksi,
täyttämään kansainvälinen johtaja Yoshitsugu Shigematsun eroamisesta johtuneen
vapaan johtajan viran.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hylättiin varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piiristä 204 (Guam) ja julistettiin
lion Melen P. Ruiz varapiirikuvernööriksi piirissä 204 vuodelle 2008-2009.

2. Kannatettiin varapiirikuvernöörivaalia koskevaa valitusta piiristä 308-B2 (Malesia),
julistettiin varapiirikuvernöörin vaali piirissä 308-B2 vuodelta 2008-2009 tyhjäksi ja
hylätyksi ilman minkäänlaista toimeenpanevaa valtaa ja merkitystä ja julistettiin piirin
varapiirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2008-2009.

3. Hylättiin lion A.K.M. Shofiullahin varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piiristä
315-B4 (Bangladesh), julistettiin lion Shah M. Hasan varapiirikuvernööriksi piiriin 315-
B4 vuodelle 2008-2009, ja kehotettiin lion Shofiullahia sekä jäseniä klubista Chittagong
Progressive Star välittömästi vetämään tätä piirikongressia ja vaalia koskevan jutun pois
oikeudesta ja välittömästi luopumaan kaikista tulevaisuuden oikeustoimenpiteistä koskien
lions-asioita sillä uhalla, että klubi tullaan lakkauttamaan, ja/tai asianomaisilta jäseniltä
tullaan eväämään jäsenyys lionsklubille sopimattomasta käytöksestä johtuen.

4. Kannattettiin varapiirikuvernöörin vaalia koskevaa valitusta piiristä 324-D1 (Intia),
julistettiin varapiirikuvernöörin vaali piirissä 324-D1 vuodelle 2008-2009 tyhjäksi ja
hylätyksi ja ilman minkäänlaista toimeenpanevaa valtaa ja merkitystä, ja julistettiin piirin
varapiirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2008-2009.

5. Hylättiin varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piiristä 330-A (Japani) ja julistettiin
lion Tadao Okano varapiirikuvernööriksi piiriin 330-A vuodelle 2008-2009.

6. Katsottiin hyväksi kiiruhtaa piiristä 324-D1 (India) Bangalore West lionsklubin,
sääntövalitusta ja harkitsemaan sen perusteita ja tekemään lopullinen päätös koskien tätä
valitusta.

7. Kannatettiin sääntövalitusta Bangalore West lionsklubista piirissä 324-D1 (Intia),
kumottiin kansainvälisen johtajan hyväksymisvaali, joka pidettiin (noin) 13. huhtikuuta,
2008, piirissä 324-D1, ja suositeltiin, että piiri järjestäisi uuden, kaikille kelpoisille
ehdokkaille avoimen vaalin, kiinnittäen erityistä huomiota asianmukaiseen, hyvässä
asemassa olevien, perustettujen lionsklubien delegaatioiden sertifionitiin.

8. Päätettiin omaksua piirikuvernöörien, kuvernöörineuvostojen ja nimettyjen
selvittelijöiden käyttöön tarkoitetut kiista-asioiden selvittämisohjeet, liitteeksi
kansainvälisen hallituksen jo hyväksymiä kiista-asioiden selvittelysääntöjä ja
toimenpiteitä.

9. Hyväksyttiin muutokset kaikkiin sääntöviitteisiin hallituksen sääntökokoelmassa, sillä
varauksella, että 2008 kansainvälisen vuosikongressin delegaatit päättävät omaksua
muutosehdotuksen kansainvälisen säännön ja ohjesäännön sisällön
uudelleenorganisoimisesta.



PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 159:n lionklubin (1070 jäsentä) lakkauttaminen.
2. Nimitettiin kolme puheenjohtajaa väliaikaislohkoihin Bosnia & Herzegovinassa,

Latviassa ja Ukrainassa.
3. Päätettiin lisätä piirien ja moninkertaispiirien standardisääntöihin ja ohjesääntöihin

asetukset toisen varapiirikuvernöörin viran perustamisesta, ja säännön voimaan
astumispäivästä, joka on 1. heinäkuuta 2008, sillä varauksella, että ehdotus muuttaa
kansainvälistä sääntöä ja ohjesääntöä hyväksytään Bangkokin kansainvälisessä
vuosikongressissa.

4. Uudistettiin piirijaon sääntöä hallituksen sääntökokoelmassa siten, että vastaisuudessa
tullaan käyttämään viimeisintä saatavilla olevaa kumulatiivista raporttia määriteltäessä
hyvässä asemassa olevien klubien vähimmäismäärän, 35, ja jäsenten vähimmäismäärän,
1250, vaatimusten täyttymistä.

5. Päivitettiin piiri- ja klubipalvelutoimikunnan tehtävän kuvaa hallituksen
sääntökokoelmassa.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin uudistettu budjetti toimivuodelle 2008-2009, joka ennustaa hankeylijäämää.
2. Hyväksyttiin vuoden neljännen neljänneksen ennuste, joka lupaa ylijäämää.
3. Hyväksyttiin muunnos taloutta koskevaan lukuun, kappaleeseen E. (XI-4) hallituksen

sääntökokoelmassa kuvaamaan vastikään omaksuttua sääntöä allekirjoitusoikeuksista.
4. Hyväksyttiin muunnokset sijoitussääntöihin raha-asioita käsittelevään lukuun,

kappaleeseen D.2 (XI-4) hallituksen sääntökokoelmassa.
5. Hyväksyttiin muunnokset hallituksen sääntökokoelman puhujan sopimus- ja

matkustussäännöt lukuun, kappaleessa B.2. (XXII-3), koskien aluefoorumeiden
suositeltavia ajankohtia, jotka ovat:

 USA/Kanada – Syyskuun toinen tai kolmas täysi viikko
 EUROOPPA – Viimeisestä täydestä lokakuun viikosta ensimmäiseen täyteen

marraskuun viikkoon.
 OSEAL – Marraskuun toinen tai kolmas täysi viikko
 ISAAME – Joulukuun toinen tai kolmas täysi viikko
 FOLAC – Tammikuun toinen tai kolmas täysi viikko

LCIF-TOIMIKUNTA

1. Pyydettiin, että sijoitusehdotuksen käsittely tulee saattaa loppuun. Nimettiin tilapäinen
sijoituskonsultti.

2. Jatkettiin uusien, kokonaisuudessaan maksettujen MJF-tunnustusten CSFII-
lahjoitusaikarajaa 30. syyskuuta, 2008 asti.

3. Jatkettiin aikaisemmin kirjattujen CSFII lahjoitusten MJF-nimeämisaikaa kolmella
vuodella.

4. Nimitettiin LCIF:n puheenjohtaja Ross LCIF:n edustajaksi Pan American
Ophthalmological Foundationin luottamushenkilöiden hallitukseen, toimivuoden 2009-
2010 loppuun.

5. Nimitettiin toinen varapresidentti Eberhard Wirfs LCIF:n edustajaksi Moorfields Lions
Korle Bu Trust -säätiöön..



6. Hyväksyttiin 44 standardi-, kansainvälisen avustuksen ja Core 4 –apurahaa,
yhteissummaltaan USD 2 438 975.

7. Pyydettiin virkaan astuvaa kansainvälistä presidenttiä, Al Brandelia, täyttämään vuoden
2008-2009 Lions Quest toimikunnan vapaat virat, neuvonpidossa tulevan vuoden
johtavien virkailijoiden kanssa.

8. Pyydettiin virkaan astuvaa kansainvälistä presidenttiä, Al Brandelia, täyttämään vuoden
2008-2009 Lions Quest US ohjaustoimikunnan vapaat virat, neuvonpidossa tulevan
vuoden johtavien virkailijoiden kanssa.

9. Hyväksyttiin USD 200 000:n, hallituksen johtaman, Core 4 apurahan LCIF:n ja
ruotsalaisten lionien yhteiseen telttaprojektiin Kiinassa.

10. Hyväksyttiin USD 500 000:n suur-katastrofiapuraha Kiinan maanjäristyksen jälkeiseen
uudelleenrakennushankkeeseen.

11. Hyväksyttiin USD 50 000 suur-katastrofiapuraha Iowan tulva-alueen pelastustoimiin.
12. Jatkettiin standardiapurahaohjelman pilottivaihetta kolmella vuodella.

JOHTAJUUSKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin määräraha niille moninkertaispiireille joissa on 20 tai useampi alapiiriä,
neljän ylimääräisen osallistujan – yksi kutakin: jäsenyys, laajennus, jäsentensäilytys ja
johtajuus – lähettämiseksi MERL-johtajien seminaariin omien vaalipiiriensä alueilla,
virallisesti lähetettävien MERL-johtajien lisäksi.

2. Lisättiin osallistujakohtaista rahoitusta USD 75:stä USD 100:aan dollariin
varapiirikuvernöörien koulutusta varten, joka on saatavilla moninkertaispiirien
rahoitusohjelman kautta.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin tilintarkastussäännöt Globaalin jäsenyystiimin toimintaa varten.
2. Hyväksyttiin perhe- ja naisjäsenyyskehityksen johtajan valintakelpoisuus

varapiirikuvernöörin perhe- ja naisjäsenyyspalkintoa varten ja muutettiin palkinnon nimi
Piirin perhe- ja naisjäsenyyspalkinnoksi.

3. Hyväksyttiin käyttöön otettavaksi 5-Star Quality Club -aloite.

PR-TOIMIKUNTA

1. Otettiin käyttöön nuorennettu, kaksivärinen logo virallisena Lions Clubs Internationalin
logona.

2. Hyväksyttiin ja uusittiin painatussopimus R.R. Donnelly & Sons:n kanssa.
3. Vaihdettiin PR- ja tuotanto-jaoston nimi PR- ja viestintäosastoksi (Public Relations and

Communication).
4. Hyväksyttiin näkemys, jonka mukaan yksittäis-, ala- ja moninkertaispiirin säännöt ja

ohjesääntö, tai paikalliset tavat ja tottumukset voivat muuttaa kansainvälisten johtajien ja
entisten kansainvälisten presidenttien virkajärjestystä.

5. Hyväksyttiin näkemys, jonka mukaan yksittäis-, ala- ja moninkertaispiirin säännöt ja
ohjesääntö, tai paikalliset tavat ja tottumukset voivat muuttaa entisten hallituksen jäsenten
virkajärjestystä.

6. Lisättiin presidentin palkintoja 342:lla lionsvuodelle 2007-2008 ja lisättiin kansainvälisiä
johtajuuspalkintoja 315:llä lionsvuodelle 2007-2008.



PALVELUAKTIVITEETIT

1. Nimettiin leot vuodelle 2007-2008.
2. Hyväksyttiin käytäntömuutos hallituksen sääntökokoelmaan, koskien nuorisoleireille

osallistuvien hakemuksia.
3. Hyväksyttiin Lionien vihreä tiimi Lions Clubs Internationalin palveluohjelmaksi alkaen

vuodesta 2008-2009.
4. Hyväksyttiin Lions henkilöstö työssä Lions Clubs Internationalin palveluohjelmaksi alkaen

vuodesta 2008-2009.
5. Lisättiin hallituksen sääntökokoelmaan leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin

kokoonpanoa, vaatimuksia, nimitystä ja valintaprosessia koskevat säännöt.
6. Hyväksyttiin palkinto moninkertaispiirin diabetestiedotusjohtajien tehtävän täyttämisestä

tunnustukseksi.

Lisätietoja yllämainituista kansainvälisen hallituksen päätöksistä saat vierailemalla LCI:n verkkosivuilla osoitteessa
www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyden kansainväliseen päämajaan numeroon 1-630-571-5466.

*********

http://www.lionsclubs.org/

