
            

YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ 
BUSAN, KOREAN TASAVALTA 

 17.-21. HEINÄKUUTA 2012 
 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin tilintarkastustoimikunnan säännöstöä siltä osin kuin se koskee riippumattoman 

auditoijan tarkastamista ja arviointia.   

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Julistettiin, että piirin 301-A1 (Filippiinit) piirikuvernöörin, ensimmäisen 

varapiirikuvernöörin ja toisen varapiirikuvernöörin vaalia varainhoitovuodelle 2012-2013 
ei voida vahvistaa piirissä 301-A1(Filippiinit), nimitettiin lion Ruth Chua 
piirikuvernööriksi piiriin 301-A1 varainhoitovuodeksi 2012-2013 ja julistettiin auki 
ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin virat varainhoitovuodeksi 2012-2013, jotka 
pysyvät täyttämättöminä siihen asti, kunnes kansainvälinen hallitus ryhtyy 
lisätoimenpiteisiin. 

2. Hyväksyttiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 118-R (Turkki), 
julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 118-R varainhoitovuodelle 2012-
2013 mitättömäksi ja pätemättömäksi, julistettiin toisen varapiirikuvernöörin virka 
avoimeksi varainhoitovuodelle  2012-2013 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka 
täytetään kansainvälisten ja piirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti ja julistettiin, että 
alle US$ 100 kirjausmaksu hyvitetään valituksen tekijälle. 

3. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 321-F (Intia), piirissä 
324-A1 (Intia), piirissä 335-B (Japani) ja piirissä 403-A2 (Togo) ja julistettiin seuraavat 
henkilöt toiseksi varapiirikuvernööriksi piireissään vuodelle 2012-2013: 

 Lion Rajeev Goyal - piiri 321-F (Intia) 
 Lion V.S.B. Sunder - piiri 324-A1 (Intia) 
 Lion Hideki Kitahata - piiri 335-B (Japani) 
 Lion Diamilatou Aka Anghui - piiri 403-A2 (Togo) 

4. Hyväksyttin päätösehdotus perustaa Intiaan oikeushenkilö nimeltä “The International 
Association of Lions Clubs (Secretariat Office India)”. 

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmassa olevaa piirin mallisääntöä ja 
moninkertaispiirin ohjesääntöä vastaamaan uudistettua jäsenmaksuja koskevaa kieliasua. 

 
KONGRESSITOIMIKUNTA 

1. Alennettiin tarjouksia tekeville suurkaupungeille määrättyä huoneiden 
lukumäärävaatimusta 6000 huoneesta 5 000 huoneeseen. 
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PIIRI-JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Palautettiin the San Diego Brotherhood Lions Club hyvään asemaan. 
2. Tunnustettiin Georgian tasavalta ja Kambodzan kuningaskunta väliaikaislohkoiksi 

vuoden 2012 kansainvälisen vuosikongressin päättymisestä alkaen.    
3. Sisällytettiin Guinea Bissaun tasavalta piirin 403-A1 alueeseen ja Angolan tasavalta 

piirin 403-B alueeseen, jotta uusien maiden jatkokehitystä voidaan paremmin avustaa, 
alkaen vuoden 2012 kansainvälisen vuosikongressin päättymisestä. 

4. Lykättiin moninkertaispiirin 354 piirijaon muutos vuoden 2013 kansainvälisen 
vuosikongressin jälkeen, ellei uutta ehdotusta jätetä ja se tule hyväksytyksi 
kansainvälisen hallituksen kokouksessa joko lokakuussa 2012 tai huhtikuussa 2013.  

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että varainhoitovuodesta 2012-2013 alkaen 
DGE seminaariin osallistuvat DGE:t ovat oikeutettuja yhdeksään (9) hotellivuorokauteen 
ja ateriakorvauksiin seitsemänä (7) vuorokautena.   

6. Nimitettiin lion Isamu Sakamoto palvelemaan piirikuvernöörinä piirissä 332-D 
varainhoitovuoden 2012-2013.  

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin Northern Trust hoitamaan Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
yleisrahastoa ja hätäapuvarantoa. 

2. Hyväksyttiin 2011-2012 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli lievästi 
alijäämäinen. 

3. Hyväksyttiin varainhoitovuoden 2012-2013 talousarvio, joka oli ylijäämäinen. 
4. Hyväksyttiin muutos puhujavarausta koskevaan toimintaperiaatteeseen siten, että 

puhujien määrä rajoitetaan yhteen viralliseen puhujaan siinä tapauksessa, että alapiirien 
piirikokoukset pidetään yhdessä moninkertaispiirin vuosikokouksen kanssa. 

5. Muutettiin toimintaperiaatteita, jotka koskevat varapresidentin matkustusta 
aluefoorumeihin. 

6. Taloudenhoidollisia muutoksia kirjanpitokäytäntöön. 
7. Tehtiin kirjanpitoa selventävä taloudenhoidollinen muutos piirikuvernöörin 

kulukorvauksiin. 
8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että entisten kansainvälisten johtajien 

kelpoisuus piirinsisäiseen budjettiin selvenee. 
 

LCIF 
 
1. Hyväksyttiin yhteispäätökset perustaa Lions Clubs International Foundation (Secretariat 

Office India), Section 25-yrityksenä Intiaan. 
2. Jatkettiin diabeteksen ennaltaehkäisy- ja kontrollointiohjelman ensisijaista Core 4-

rahoitusasemaa yhdellä vuodella 30.6.2013 asti ja Lions-Questin ensisijaista 
rahoitusasemaa kolmella vuodella 30.6.2015 asti. 
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3. Kasvatettiin humanitaaristen apurahojen talousarviota kuluvan varainhoitovuoden osalta 
lisäämällä 2,5 miljoonaa US dollaria. 

4. Hyväksyttiin 34 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 -apurahaa yhteissummaltaan 
1 790 025 US dollaria. 

5. Hylättiin yksi apuraha-anomus. 
6. Laajennettiin Lions-Questin neuvoa-antavaa toimikuntaa lisäämällä siihen lionjohtajia, 

joilla on vahvaa kokemusta Lions-Questin tukemisesta sekä teknisiä asiantuntijoita.  
7. Hyväksyttiin neljä hanketta jälleenrakennus- /elpymisponnistuksien tukemiseen, joiden 

rahoitus (2,2 miljoonaa US dollaria) otetaan Japanin maanjäristys- /tsunamirahaston 
merkityistä varoista.  

8. Hyväksyttiin181 000 US dollarin hintainen yhden vuoden kestoinen 
konsulttipalvelusopimus Service Learning Life Skills Networkin kanssa. 

9. Muutettiin LCIF toimintaperiaatteiden käsikirjaa seuraavasti: korvattiin ilmaisu “per 
capita” (henkilöä kohden) ilmaisulla “per member basis” (jäsentä kohden), päivitettiin 
LCIF:n valmistelevan toimikunnan jäsenen kelpoisuusvaatimuksia ja muutettiin 
palkitsemismuotoja koskevaa asiakirjaa. 

10. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta 16 seuraavasti: päivitettiin säätiön 
pankkitilien allekirjoittajien tiedot ja päivitettiin kilometrikorvaukset. 
 

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 

1. Kumottiin johtajakoulutustoimikunnan 3. päätös huhtikuun 2012 raportista. Luotiin uusi 
toimintaperiaate, joka astuu voimaan 2012 – 2013. Sen mukaan vain ne DGE:t, jotka 
suorittavat vaaditut koulutuksen osa-alueet, ovat kelpoisia saamaan DGE:n 
ateriakorvauksen osallistuessaan DGE-seminaariin.   

2. Kumottiin johtajakoulutustoimikunnan 4. päätös huhtikuun 2012 raportista koskien 
GMT- ja GLT-nimityksiä kansainvälisellä tasolla (Vaalipiirialueiden johtajat, aluejohtajat 
ja erityisalueiden neuvonantajat). 

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa koskien DGE-seminaarin ryhmänjohtajan 
hotelli- ja ateriakorvauksia 11 päivästä 10 päivään. 

4. Tehtiin taloudenhoidollisia muutoksia hallituksen sääntökokoelman Lukuun XIV koskien 
meneillään olevia johtajankoulutusohjelmia.  

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että se antaa tarkan käsityksen hakemusten 
jättämisestä alueellisiin johtajankoulutusinstituutteihin. 

 
PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin satavuotisjuhlan suunnittelutoimikuntaa koskeva päivitetty asiakirja, joka 

astuu voimaan vuoden 2012-2013 alussa. 

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Määrättiin, että tilintarkastussääntöjä on muutettava vastaamaan autojen 

kilometrikorvaukseen tehtyjä muutoksia US$.41 maililta (US $.25 kilometriltä) ja alle 
1 000 US dollaria maksavien kansainvälisten lentolippujen hyväksymistä. 

3 
 



            

4 
 

2. Määrättiin, että alueellisia tilintarkastussääntöjä on muutettava laajennusedustajien ja 
CEEI:n osalta vastaamaan muutoksia, jotka on tehty autojen kilometrikorvaukseen US 
$.41 maililta (US$.25 kilometriltä) sekä vastaamaan uutta ateriakorvausrajoitusta $25.00 
ateriaa kohden.   

 

PR-TOIMIKUNTA 
 
1. Organisoitiin uudelleen PR-jaosto jakamalla se seuraavasti: Audiovisuaalinen ja 

tapahtumat, Yleinen viestintä ja Online-viestintä. 
2. Määrättiin, että palveluaktiviteettien Vuoden leo -palkinnon saajat ovat automaattisesti 

kelpoisia saamaan presidentin Vuoden leo-palkinnon. 
 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Nimettiin vuoden 2011-2012 Vuoden leo-palkinnon saajat. 
2. Muutettiin Vuoden leo -palkinnon hakuajan takarajaksi 1.4. kunakin toimintavuonna. 
 

 
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta www.lionsclubs.org tai 

ottamalla yhteyttä kansainväliseen päämajaan puhelinnumeroon +1- 630-571-5466. 
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