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YHTEENVETO
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS

SYDNEY, AUSTRALIA
23.– 27. KESÄKUUTA, 2010

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Tarkistettiin Mumbain lahjoitusten käsittelyprosessi Intiassa.
2. Tarkastettiin Grant Thorntonin auditointisuunnitelma.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hylättiin piirin B-9 (Meksiko) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja
julistettiin lion Federico Cota Rodriguez piirin B-9 toiseksi varapiirikuvernööriksi
toimivuodelle 2010-2011.

2. Hylättiin piirin 323-J (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja
julistettiin lion Bhava H. Kothari piirin 323-J toiseksi varapiirikuvernööriksi
toimivuodelle 2010-2011.

3. Hylättiin piirin 324-B3 (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja
julistettiin lion V. Murugesan piirin 324-B3 toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle
2010-2011.

4. Tarkastettiin ja muutettiin klubin, piirin ja moninkertaispiirin säännön ja ohjesäännön
järjestystä hallituksen sääntökokoelmassa selkeämmin ymmärrettävään muotoon ja
järjestykseen ja paremmin vastaamaan kansainvälisen säännön ja ohjesääntöjen rakennetta
haalituksen sääntökokoelmassa.

5. Muutettiin klubin, piirin ja moninkertaispiirin erimielisyyksienkäsittelymenetelmiä
lisäämällä niihin vaatimukset sekä kirjallisten vastineiden laatimisesta valituksiin, että
vaitiolovelvollisuuden säilyttämisestä.

6. Poistettiin hallituksen sääntökokoelmasta kohta tilintarkastajan vaatimuksesta Turkissa,
sillä sitä ei enää katsota tarpeelliseksi.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin äänestysoikeuden todistamiseen käytännöntoimia helpottava muutos.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hallitus hyväksyi toimivuoden 2010-2011 piirikuvernöörivaalien tulokset ja niiden
perusteella tehdyt nimitykset.

2. Myönnettiin Georgian tasavallan ja Valkovenäjän tasavallan klubeille väliaikaislohkojen
status.

3. Nimitettiin lionjohtajat toimimaan väliaikaislohkojen ja alueiden johtajina toimivuonna
2010-2011.

4. Hyväksyttiin Hangzhoun alue Kiinassa väliaikaispiiriksi 386 sen täytettyä vaatimukset 17
klubista ja 450 jäsenestä ja työvaliokunnalle myönnettiin oikeus nimittää vuoden 2010-
2011 piirikuvernööri kyseiselle väliaikaispiirille.
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5. Tehtiin muutoksia klubin uudelleenrakennuspalkinnon kriteereihin joiden mukaan nyt
klubin tulee olla hyvässä taloudellisessa asemassa vähintään 12 kuukauden ajan, ennen
kun palkinto voidaan myöntää, ja koska hyvä taloudellinen asema vaaditaan nyt 12
kuukauden ajalta, poistettiin samalla vaatimus puolivuosittaisen jäsenmaksun ennakkoon
maksamisesta.

6. Poistettiin lionessliikemerkkiin ja -klubitarvikkeisiin liittyvä teksti, sillä liikemerkkiä
koskevat säännöt sisältyvät jo hallituksen sääntökokoelman kappaleeseen XV ja koska
järjestö lakkautti lionessklubitarvikkeiden myynnin jo vuosia sitten.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2009-2010 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli
ylijäämäinen.

2. Hyväksyttiin vuoden 2010-2011 budjetti, joka oli ylijäämäinen.
3. Hallitus hyväksyi Northern Trust Companyn eläkesäästöohjelman luottamusmieheksi.
4. Muutettiin hallituksen kokouksia koskevia toimintamenetelmiä. Hallituksen kokouksen

aikataulu tulee hyväksyttää hallituksella. Loka-/marraskuun ja maalis-/huhtikuun
hallituksen kokousten yhteiskulut eivät saa ylittää 2 miljoonaa dollaria.

5. Muutettiin kansainvälisten johtajien, entisten kansainvälisten presidenttien, entisten
kansainvälisten johtajien, hallituksen nimeämien virkailijoiden ja virallisten puhujien
kumppanien vuosikongressiin, hallituksen kokouksiin ja puhujatilaisuuksiin
matkustamista koskevia sääntöjä. Muu kumppani kuin laillinen aviopuoliso, tulee
hyväksyttää kansainvälisellä presidentillä toimivuoden alussa.

6. Muutettiin hallituksen sääntöjä piirikuvernöörien budjeteista paremmin vastaamaan
käytäntöä. Sääntö on seuraava:

Budjetti

Piirikuvernöörille myönnetään vuosittain budjetti piirin hallintokuluja varten.
Vuosibudjetti perustuu edellisten viiden vuoden kolmen korkeimman vuosibudjetin
keskiarvoon. Tämä kattaa edellisen piirikuvernöörin lopullisen hyväksytyn budjetin
alkaen 31. maaliskuuta, sekä varsinaiset aiheutuneet kulut seuraavien kolmen
piirikuvernöörin toimivuosilta. Ehdotettuja korotuksia harkitaan vain
piirikuvernöörin maantieteellisen sijainnin perusteella piirin sisällä, tai mikäli
klubien lukumäärä on noussut huomattavasti, tai piirin rajoja on muutettu.

7. Tiivistettiin klubitarvikkeita koskevaa kappaletta hallituksen sääntökokoelmassa.

8. Muutettiin sääntöä entisen kansainvälisen johtajan mailibudjetista, sallimaan 5000 mailin
lisäyksen puhujatapahtumiin matkustamista varten, kansainvälisen presidentin
harkinnalla ja hyväksynnällä.

9. Hyväksyttiin käytännöntoimia helpottavia muutoksia johtavien virkailijoiden matka- ja
kulukorvaussääntöihin.
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LCIF

1. Muutettiin säätiön hyväntekeväisyyslahjoitusten vuotuismaksujen (Charitable Gift
Annuities, CGA) hoitajaksi Northern Trust.

2. Lisättiin LCIF:n valmisteluvaliokuntaan edustaja Afrikasta kaksivuotisen toimikauden
ajaksi.

3. Nimitettiin edustaja Bausch+Lomb lastentautien ja kaihin neuvottelutoimikuntaan
4. Allokoitiin 1,9 miljoonaa dollaria humanitaaristen apurahojen budjetivarannosta 30.

kesäkuuta, 2010 mennessä myönnettäviin apurahoihin.
5. Tehtiin muutoksia humanitaaristen apurahojen käyttöä koskeviin sääntöihin.
6. Hyväksyttiin 32 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 1

155 201 dollaria.
7. Jätettiin kahdeksan apurahahakemusta harkittavaksi.
8. Uusittiin Core 4 rahoituksen esisijaisuusperiaatetta diabetesin ehkäisyn ja kontrolloinnin

kohdalla yhdeksi vuodeksi, 30. kesäkuuta, 2011 asti.
9. Nimitettiin edustaja Pan-American Silmätautien Säätiön luottamusmiehistöön.
10. Päivitettiin Säätiön Scottrade tilin allekirjoittajien tiedot, jotka vaaditaan lahjoituksiin ja

arvopapereihin.
11. Muutettiin Säätiön ohjesääntöjä, LCIF:ää koskevaa kappaletta hallituksen

sääntökokoelmassa, sekä LCIF:n toimintasäännön käsikirjaa lisäämällä niihin LCIF:n
valmisteluvaliokunnan.

12. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelman LCIF:ää koskevan luvun osia pankkiasioista ja
sijoituksista lisäämällä niihin tiedot Säätiön pankissa tapahtuneista muutoksista.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Muutettiin piirikuvernööri-elektien seminaarin kesto nelipäiväiseksi, alkaen Seattlen
vuosikokouksesta 2011 ja lisättiin tästä aiheutuen yksi hotellipäivä ja yhdet ateriakulut
DGE-seminaarin kulukorvauksiin jokaista piirikuvernööri-elektiä ja ryhmäjohtajaa kohden.

2. Hyväksyttiin viisipäiväinen Kiinan lionien koulutustiimin perehdyttämistilaisuus 15:lle
lionjohtajalle Kiinassa.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin lopullinen suunnitelma MERL-tiimin ohjelman ja sen neljän
toiminnanjohtajaviran lakkauttamiseksi, laajentamalla Maailmanlaajuista jäsentyöryhmää
(GMT) moninkertaispiirien ja piirien tasolle, ja yhdistämään siihen jäsenjohtajan,
laajennusjohtajan ja jäsentensäilytysjohtajan (M, E ja R) virat. Suunnitelmalla pyritään
myös muuttamaan entinen jäsentensäilytyksen tehtävä laajemmaksi "klubimenestyksen"
käsitteeksi jotta sillä voitaisiin paremmin pureutua alhaisen jäsentensäilytysten syihin.
Lisäksi MERL:stä irrotettu johtajakouluts ja sen johtajan virka muutetaan M-E-R:stä
omaksi rakenteekseen jota tullaan kutsumaan Maailmanlaajuiseksi johtajakoulutustiimiksi
(Global Leadership Team, GLT), joka tulee työskentelemään laajentuneen GMT:n rinnalla
sekä nämä kaksi toisistaan riippuvaisina.
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Lisäksi, GMT:n ja GLT:n keskinäinen riippuvuus soveltuu myös paremmin alueellisiin
jäsenkasvutarpeisiin paneutumiseen, samalla kiinnittäen huomiota klubien menestykseen ja
johtajakoulutuksen kehittämiseen LCI:n kaikilla tasoilla, palvelutyömme parantamiseksi.
Vuonna 2010-2011 piirit ja moninkertaispiirit joilla on parhaillaan toimivat MERL-tiimit,
tulevat pitämään ne toiminnassa, samaan aikaan laatien suunnitelmat siirtymiseksi uusiin
GMT ja GLT -rakenteisiin vuonna 2011-2010; kun taas alueiden joilla ei ole aktiivisia
MERL-tiimejä tai joiden MERL-tiimien toimintakausi päättyy, rohkaistaan siirtymään
uusiin rakenteisiin mahdollisimman pian jo kuluvan vuoden 10-11 aikana.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Bhutanin kuningaskunta Lions Clubs Internationalin 206.:ksi jäsenmaaksi.
2. Valtuutettiin hakemus Bhutanin kansalaisjärjestörekisteriin, mikäli tarpeellista.
3. Muutettiin määrää jolloin jäsenkehityksen toimikunta ottaa perustamishakemukset

hyväksymiskäsittelyyn. Määrää laskettiin viidestätoista (15) perustamishakemuksesta
kymmeneen (10) hakemukseen piirissä, yhden toimivuoden aikana.

PR-TOIMIKUNTA

1. Solmittiin PDS – Flexible International Mailing -yrityksen kanssa kolmivuotinen sopimus
Lion lehden ja espanjankielisen Lion lehden jakelusta ulkomailla sijaitseviin kohteisiin.

2. Uudelleenjärjestettiin hallituksen sääntökokoelman luvun X palkintoja koskevat osiot.
3. Muutettiin kansainvälisen johtajan tunnustuspalkinnon kriteereitä poistamalla kohdan joka

koskee mitalia.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Nimettiin vuoden leo 2009-2010 palkinnon saajat.
2. Hyväksyttiin vaatimus jonka mukaan leoklubin sponsoroinnin lopettavan lionsklubin tulee

toimittaa Leoklubin lakkauttamislomake Nuoriso-ohjelmien osastolle päämajalla.
3. Muokattiin leoklubien lakkauttamiskäytäntöä liisäämällä siihen vaatimus jonka mukaan

lionsklubin tulee äänestää leoklubin lakkauttamisesta ja päätökseen vaaditaan äänten
enemmistö. Lisäksi sponsorina toimineen lionsklubin tulee ilmoittaa aikeensa leoklubin
sponsoroinnin lopettamisesta piirikuvernöörille kirjallisena vähintään 30 päivää ennen
lionsklubin äänestystä lopettamispäätöksestä.

4. Muokattiin hallituksen sääntökokoelman tekstiä selkeyttämään sääntöä jonka mukaan
leoklubin lakkauttamista koskevia toimintaohjeita tulee noudattaa silloin kun lionsklubi
haluaa lakkauttaa sponsoroimansa leoklubin ilman leoklubin jäsenten hyväksyntää.

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n web-sivulta www.lionsclubs.org tai
ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-571-5466.

*********

http://www.lionsclubs.org/

