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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

TORONTO, ONTARIO, KANADA 
29. KESÄKUUTA - 3. HEINÄKUUTA 2014 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin sisäisen tilintarkastustoimen perustaminen, mukaan lukien sisäinen 
tilintarkastusjohtaja. 

2. Hyväksyttiin seuraava: 

Sisäisen tilintarkastuksen vastuu on sisäisellä tilintarkastajalla 
tilintarkastuvaliokunnan valvonnassa. Sisäinen tilitarkastaja raportoi 
tilintarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tilintarkastaja on vastuussa riskeihin perustuvan 
vuosittaisen sisäisen tilintarkastussuunnitelman laatimisesta ja sen edistymisen 
valvomisesta vuosittaisen sisäisen tilintarkastussuunnitelman mukaisesti. Jokaisen 
toimivuoden lopussa sisäinen tilintarkastaja antaa tilitarkastusvaliokunnalle 
vuosittaisen tilintarkastussuunitelman, jossa määritellään riskialue (-alueet), jotka 
tarkistetaan tulevan vuoden aikana. 

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 

1. Korvattiin termi "Tilintarkastussäännöt" termillä "Yleiset korvaussäännöt" luvussa VIII 
hallituksen sääntökokoelmassa.   

2. Korjattiin lukua VIII hallituksen sääntökokoelmassa määrittelemään järjestystä, jonka 
mukaan kansainvälisille perheille järjestetään kuljetus. 
 

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 

1. Hylättiin toisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 300-C1 (MD 300 
Taiwan), piirissä 316-B (Intia), piirissä 317-D (Intia),  piirissä 324-A1 (Intia) ja piirissä 
403-B (Madagascar) ja julistettiin seuraavat henkilöt toisiksi varapiirikuvernööreiksi 
heidän piireissään toimivuodella 2014-2015: 
 

• Lion Tien Kuei Weng - piiri 300-C1 (MD 300 Taiwan) 
• Lion A. Venkatachalam - piiri 316-B (Intia) 
• Lion Arun Shetty - piiri 317-D (Intia) 
• Lion T.M. Gunaraja - piiri 324-A1 (Intia) 
• Lion Fidy Rakotozay - piiri 403-B (Madagascar) 

 
2. Jätettiin voimaan kaksi toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitusta piiristä 321-A3 (Intia), 

julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 321-A3 toimivuodelle 2014-2015 
mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin virka 
avoimeksi vuodelle 2014-2015 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää 
kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että 
arkistointimaksu miinus US$250 palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 
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3. Hylättiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 301-E 
(Filippiinit) ja julistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 
2014-2015 ja että ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja 
piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti. 

4. Jätettiin voimaan toisen varapiirikuvernöörin vaalivalitus piiristä 301-A1 (Filippiinit), 
julistettiin toisen varapiirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2014-2015, julistettiin 
ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 301-A1 toimivuodelle 2014-2015 
mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin ensimmäisen piirikuvernöörin virka 
avoimeksi vuodelle 2014-2015, julistettiin väliaikainen kielto järjestää piirikuvernöörin,  
ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja toisen varapiirikuvernöörin vaaleja piirissä 301-A1 
kunnes sääntö- ja ohjesääntötoimikunta ja kansainvälinen hallitus päättävät, että piiri 
301-A1 pystyy järjestämään vapaat, oikeudenmukaiset ja sääntöjenmukaiset vaalit, 
julistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka ja toisen varapiirikuvernöörin virka 
avoimeksi ja että piirikuvernöörin viran täyttää toimikunta, jonka nimittää sääntö- ja 
ohjesääntötoimikunta yhdessä hallintovirkailijoiden kanssa ja moninkertaispiirin 301 ja 
OSEAL:in kanssa, julistettiin että nimitystoimikunnan suositukset hyväksytään sääntö- ja 
ohjesääntötoimikunnassa kansainvälisen hallituksen puolesta.   

5. Perustettiin vaalisääntöjen toimikunta vuodelle 2014-2015 ja annettiin kansainväliselle 
presidentille oikeus nimittää korkeintaan kuusi (6) jäsentä tähän toimikuntaan. 

6. Perustettiin neuvoa-antava toimikunta tutkimaan mahdollisia toisia 
varapresidenttiehdokkaita ja pyydettiin lisäselvitystä pitkän aikavälin 
suunnittelutoimikunnalta ja seuraavalta sääntö- ja ohjesääntötoimikunnalta. 

7. Muutettiin yksityisyyssääntöjä luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa mukaan lukien 
kohta, joka liittyy elektronisen viestinnän lisäämiseen. 

8. Muutettiin Piirin mallisääntöjä hallituksen sääntökokoelmassa vastaamaan uutta sanastoa 
liittyen yleisiin korvaussääntöihin. 

9. Muutettiin piirikuvernöörin ja ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörien 
vaalivalituksen toimintaperiaatetta luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa 
korottamalla arkistointimaksun suuruutta. 

10. Muutettiin Piirin mallisääntöä ja ohjesääntöä hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä 
kolme (3) uutta kohtaa liittyen nimitystoimikunnan muistilistaan piirikuvernöörin, 
ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja toisen varapiirikuvernöörin virkoihin. 

11. Muutettiin Piirin mallisääntöä ja ohjesääntöä hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä 
uusi kohta liittyen standardimuotoisiin vaalilippuihin.  

12. Muutettiin Klubin mallisääntöä ja ohjesääntöä hallituksen sääntökokoelmassa liittyen 
jäsenen hyvään asemaan. 

13. Muutettiin sääntöä syrjinnän välttämisestä luvussa XVIII hallituksen sääntökokoelmassa 
niin, että sääntö koskee kaikkia jäsenyyden osa-alueita.  

14. Muutettiin määritelmää hyvästä moraalisesta käytöksestä ja maineesta paikkakunnalla 
luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa antamalla lisäselvitystä ja opastusta 
lionsklubeille ja jäsenille. 
 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Muutettiin hallituksen ohjesääntöä vaihtamalla kaikki kohdat, joissa mainitaan "suojeleva 
status quo" muotoon "suojeleva status." 
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2. Muutettiin piirikuvernöörin korvaussääntöjä antamalla DG-tiimille oikeus vierailla 
prioriteettiklubissa kaksi ylimääräistä kertaa ilman etukäteen hankittua suostumusta. 

3. Korjattiin viite säännöissä, joissa viitataan GMT:hen ja GLT:hen, jotta viitataan oikeisiin 
kohtiin tämän ryhmän tarkoituksen ja rakenteen määrittelemisessä. 

4. Muutettiin koordinoivien lionien korvaussääntöjä poistamalla termi 
"tilintarkastussäännöt" ja korvaamalla se termillä "korvaussäännöt."  

 

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin 4. vuosineljänneksen ennuste vuodelle 2013-2014, joka oli ylijäämäinen. 
2. Hyväksyttiin vuoden 2014-2015 lopullinen budjetti, joka oli ylijäämäinen. 
3. Hyväksyttiin muutettu 401(k) säästöohjelman sijoitussäännöt. 
4. Hyväksyttiin korotus piirikuvernöörin kilometrikorvaukseen US$.50 per maili (US$.31 

per km) alkaen 1. heinäkuuta 2015.  
5. Muutettiin Klubin erottamis- ja lakkauttamissääntöjä alkaen 1. heinäkuuta 2015 

seuraavasti: Klubi, jolla on maksamattomia laskuja yli US$20 per jäsen tai US$1000 per 
klubi, kumpi tahansa on vähemmän, yli 90 päivän ajalta, erotetaan määräaikaisesti, 
mukaan lukien klubin perustamisasiakirjan peruuttaminen sekä kaikkien oikeuksien, 
etuoikeuksien ja velvollisuuksien peruuttaminen.  Jos klubi ei saavuta aktiivista asemaa 
ennen tai viimeistään erottamisen jälkeisen kuun 28. päivää, klubin perustamisasiakirja 
peruutetaan automaattisesti. Maksuhäiriösyistä lakkautettu klubi voidaan aktivoida 
uudelleen toimintaan 12 kuukauden kuluessa lakkauttamispäivästä, edellyttäen että klubi 
on maksanut kaikki maksurästinsä ja uudelleenaktivointiraportti on täytetty ja toimitettu 
päämajaan. Klubit, jotka on peruutettu enemmän kuin kaksi kertaa taloudellisten syiden 
takia eivät voi aktivoitua uudelleen. 

6. Korvattiin termi "Tilintarkastussäännöt" termillä "Yleiset korvaussäännöt" luvussa XXII 
hallituksen sääntökokoelmassa. 

LCIF 
 

1. Muutettiin edellisen LCIF:n puheenjohtajan kautta LCIF:n valmisteluvaliokunnassa 
yhdestä vuodesta kahteen vuoteen. 

2. Hyväksyttiin LCIF:n hallinnoimiseen ad hoc -toimikunta, jonka jäsenet valitsee LCIF:n 
puheenjohtaja neuvonpidossa hallintovirkailijoiden kanssa. 

3. Siirrettiin US$1 miljoonaa dollaria ei-rajoitetuista varoista SightFirstin budjettiin 
seuraavaa toimivuotta varten.  

4. Nimitettiin Wayne A. Madden LCIF:n edustajaksi Pan American Ophthalmological 
Foundation -säätiöön. 

5. Valittiin seuraavat jäsenet Lions Quest neuvoa-antavan toimikunnan jäseniksi 
kolmivuotiselle kaudelle: entinen kansainvälinen johtaja Jorn Andersen, entinen 
kuvernöörineuvoston puheenjohtaja Jorge Bortolozzi, entinen piirikuvernööri Dr. Bharat 
Bhagat, entiset kansainväliset johtajat Steve Sherer, Sandra Clifton-Bacon, Beverly 
Fisher ja Dr. Fernando Salazar. 

6. Lisättiin humanitääristen apurahojen budjettia tälle vuodelle lisäämällä siihen US$3 
miljoonaa dollaria. 
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7. Hyväksyttiin 72 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 
US$3 132 842. 

8. Valtuutettiin siirto suuruudeltaan US$150 000 Louisianan Eye Foundation -säätiölle Carl 
and Beulah Landry Baldridge Endowment Fund -rahastosta. 

9. Hyväksyttiin että Rebecca Daou ottaa vastaan Lions Clubs Internationalin säätiön 
pääjohtajan viran, vastuut ja velvollisuudet. 

10. Muutettiin LCIF:n sääntöjä kohdassa, joka liittyy LCIF:n hallintovirkailijoihin. 
11. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa seuraavilla tavoilla:  

• Lisättiin kohta liittyen hätäapurahan kriteereihin 
• Muutoksia lahjoitusten vastaanottamisen ohjeisiin 
• Muutoksia liittyen tavallisen apurahan kriteereihin  
• Muutoksia liittyen LCIF:n hallintovirkailijoihin 

12. Muutettiin lukua XVI hallituksen sääntökokoelmassa seuraavasti: 
• Muutoksia liittyen LCIF:n hallintovirkailijoihin 
• Muutettiin termi "Tilintarkastussäännöt" termiksi "Yleiset korvaussäännöt." 

 
JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin Kouluttajien kehittämisen erinomaisuussarja toteutettavaksi 2014-2015. 
2. Hyväksyttiin muutos piirin GLT:n rahoitustukiohjelmaan, alkaen 2014-2015. Avustus 

rajoitetaan tämän ohjelman kautta ainoastaan lohkojohtajien kouluttamiseen. 
3. Hyväksyttiin MD 307 (Indonesia) kouluttajien koulutusinstituutti järjestettäväksi 

Bahasassa 2014-2015. 
4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittyen GMT/GLT-rakenteeseen 

moninkertaispiirin tasolla. Tämä antaa kansainväliselle presidentille mahdollisuuden 
hyväksyä moninkertaispiirin GMT/GLT-koordinaattorien nimitykset perustuen 
ainutlaatuisiin olosuhteisiin niissä moninkertaispiireissä, joissa sääntöjen mukaan 
GLT/GMT-koordinaattori ei kuulu GMT/GLT-rakenteeseen.  

5. Hyväksyttiin johtajakoulutuksen tunnustusohjelma, jossa tarjotaan moninkertaispiirin ja 
piirin GLT-koordinaattoreille mahdollisuus ansaita tunnustusta heidän johtajakoulutuksen 
kehittämistyöstään. 

6. Korvattiin termi "Tilintarkastussäännöt" termillä "Yleiset korvaussäännöt" luvussa XIV 
hallituksen sääntökokoelmassa.   
 

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin Perhe- ja naisjäsenkehityksen toimikunnan perustaminen 2014-2015 ja 
myönnettiin kansainväliselle presidentille oikeus nimittää korkeintaan 10 jäsentä tähän 
toimikuntaan. 

2. Hyväksyttiin 100-vuotisjuhlan teema, “Where there’s a need, there’s a Lion" - "Missä 
tarve, siellä Lion." 
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3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua III 100-vuotisjuhlan 
suunnittelutoimikunnan kokoonpanoon liittyen ja nimitettiin kaksi uutta jäsentä tähän 
toimikuntaan.    

4. Hyväksyttiin kaksivuotinen pilottiohjelma edistämään ja kannustamaan muita 
paikkakuntien palvelujärjestöjä järjestäytymään lionsklubeiksi.  

 
 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin Africa Zone Challenge -pilottiohjelma jatkumaan kolmen vuoden ajan. 
2. Muutettiin hallituksen käsikirjaa uudella tekstillä liittyen kenttäjohtajien kulujen 

korvaamiseen. 
3. Muutettiin vaatimuksia ansaita Key -palkintoja lisäämällä kohta, jossa vaaditaan klubin 

olevan hyvässä asemassa, jotta jäsen voi saada tämän palkinnon. 
4. Lisättiin kohta hallituksen sääntökokoelmaan rajoittamaan uusien kampusklubien 

perustamista ja uusien opiskelijajäsenten määrää piirissä yhden toimivuoden aikana sekä 
vaatimus että jäsenkehitystoimikunta hyväksyy lisäkampusklubien perustamisen ja 
uusien opiskelijajäsenten ottamisen. 

5. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittyen opiskelijajäsenohjelman jäsenmaksuihin 
ja muihin maksuihin.  

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liitännäisklubeista antamalla erityisolosuhteissa 
(kansainvälisen hallituksen luvalla) lionsklubille lupa perustaa liitännäisklubi 
paikkakunnalle/alueelle, joka on oman piirin ulkopuolella, mutta jossa ei ole parhaillaan 
lionsklubia. 

7. Hyväksyttiin Azerbaidžanin tasavalta 209. lionsmaaksi. 
 
 
PR-TOIMIKUNTA 
 

1. Muutettiin PR-apurahaohjelma 100-vuotisjuhlan apurahaohjelmaksi alkaen toimivuonna 
2015-2016.   

2. Myönnettiin  R.R. Donnelley and Sons -yritykselle kolmen vuoden mittainen sopimus 
tuottaa LION -lehden päämajan ja espanjankieliset versiot sekä klubitarvikkeiden esite.   

3. Hyväksyttiin ylimääräiset 300 Presidentin palkintoa toimivuodelle 2013-2014. 
4. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XVII sääntöjen suhteen. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Nimettiin vuoden 2013-2014 Vuoden leo -palkinnon saajat. 
2. Hyväksyttiin 100-vuotisjuhlan palveluhaaste. 
3. Ilmaistiin tuki Lionien KidSight USA -aloitteen perustamiselle, joka on looginen jatko 

lionien suorittamalle lasten näöntarkastusten ohjelmille USA:ssa ja tarjottiin 
palveluaktiviteettijaoston täysi tuki ohjelman toteuttamiselle. 

 
 

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