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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Fukuoka, Japani 
19.-23. kesäkuuta 2016 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

1. Hylättiin piirin 108-TB (Italia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista 
ja julistettiin lion Bernardino Salvati piirin 108-TB toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2016-2017. 

2. Hylättiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaalia koskeva valitus piirissä 300-C1 
(MD 300 Taiwan) ja julistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka 
avoimeksi vuodelle 2016-2017 ja että ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka 
tulee täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti. 

3. Jätettiin voimaan ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaalivalitus piiristä 300-D2 
(MD 300 Taiwan), julistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 
300-D2 toimivuodelle 2016-2017 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin 
ensimmäisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2016-2017 ja että 
ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja piirin 
malli- ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksu miinus 
US$350 palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 

4. Poistettiin piirikuvernööri A. Sadiq Basha piirikuvernöörin virasta piirissä 324-B2 
(Intia), koska hän ei ole noudattanut kansainvälisiä ohjesääntöjä ja kansainvälisen 
hallituksen sääntöjä. Ilmoitettiin, että A. Sadiq Bashaa ei kutsuta tulevaisuudessa 
Lions Clubs Internationalin, minkään klubin tai piirin, entiseksi piirikuvernööriksi 
eikä hänellä sen vuoksi ole mitään tähän virkaan kuuluvia etuoikeuksia. 

5. Hyväksyttiin Kansainvälisen virkailijan pätevyysvaatimukset Ad Hoc -
toimikunnan (International Officer Qualifications Ad Hoc Committee) tavoitteet, 
velvollisuudet, kokousaikataulu ja budjetti. 

6. Päivitettiin Tavaramerkkisäännöt Hallituksen sääntökokoelman luvussa XV 
liittyen yleisiin laatuvaatimuksiin järjestön tavaramerkin käyttämisessä.   

7. Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua VII, Piirin Mallisääntöä, 
selventämään sääntöä, joka liittyy piirihallituksen ja sen jäseniin, joiden tulee olla 
piirin hyvässä asemassa olevan lionsklubin jäseniä. 

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 

1. Muutettiin kohtaa liittyen Entisten kansainvälisten johtajien seminaariin 
poistamalla kohta "edellinen." 

2. Poistettiin vuosikokoustarjouksen vaatimus siitä, että kansainvälisen 
vuosikokouksen pitopaikan tulee olla USA:n ulkopuolella kerran viidessä (5) 
vuodessa.  

 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Piirissä 322 C4 lakkautettiin 22 klubia ja ne kirjattiin fiktiivisiksi klubeiksi, joita 
ei voida uudelleenaktivoida eikä jäsenmaksuja palauteta. 

2. Entinen kansainvälinen johtaja K. M. Goyal nimitettiin yhteyslioniksi piirissä 
321-A3 (Intia) toimivuodeksi 2016-2017. 
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3. Vuoden 2016-2017 Klubin erinomaisuuspalkinnon vaatimuksia päivitettiin niin 
että leoklubin perustaminen otetaan nyt huomioon palkinnon 
jäsenyysvaatimuksessa. 

4. Vuoden 2017-2018 Piirikuvernööritiimin palkintoa päivitettiin niin, että siinä ei 
enää mainita DG-tiimin jäseniä, joille palkinto myönnetään. Sen sijaan 
piirikuvernööri voi itse valita viisi lionjohtajaa, jotka hänen mielestään ovat eniten 
auttaneet piirin menestyksen saavuttamisessa. 

5. Hallituksen sääntökokoelman lukua V selvennettiin niin, että klubit voidaan 
lakkauttaa tai asettaa status quoon useissa eri status quo -kategorioissa. 

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2016 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

2. Hyväksyttiin vuoden 2017 budjetti, joka oli alijäämäinen. 
3. Hyväksyttiin muutokset hankintasääntöihin. 
4. Hyväksyttiin hallituksen sääntökokoelman muutos poistamalla koko kohta 

Yleisen vararahaston säännöistä ja korvaamalla se Toimintavararahaston 
säännöillä. Tämä muutos riippuu siitä hyväksytäänkö muutosehdotus poistaa 
Hätäapurahasto. 

 
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Riippuen siitä hyväksytäänkö vuoden 2016-2017 ehdotettu budjetti, hyväksyttiin 
Kurssin käyneen opaslionin kouluttajien ohjelman design, kehittäminen ja 
toteuttaminen alkaen 2016-2017.  
 

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 

1.  Vahvistettiin LCI Forward -aloitteen tavoitteet (uusi strateginen suunnitelma) -- 
tärkeimpänä tavoitteena on kolminkertaistaa järjestön antama humanitaarinen apu 
vuoteen 2020-21 mennessä ja lisättiin yksi uusi ensimmäisen vuoden 
kansainvälinen johtaja jo olemassa olevaan LCI Forward -projektitiimiin 
jatkuvuuden varmistamiseksi. 

 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin Uusien ja aloittavien maiden Ad Hoc -toimikunta, toteutettavaksi 
vuoden 2016-2017 aikana. 

2. Laajennettiin ja jatkettiin Join Together -pilottiohjelmaa toteuttavaksi 
maailmanlaajuisesti 30. kesäkuuta 2018 saakka. 

3. Jatkettiin U.S. Involve a Veteran -pilottiohjelmaa 30. kesäkuuta 2018 saakka ja 
laajennettiin ohjelma Kanadaan. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä Montenegron tasavalta. 
5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittyen vaadittaviin allekirjoituksiin kun 

10 tai useampi klubi lisätään piiriin.  
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PR-TOIMIKUNTA 
 

1. Lopetettiin ulkopuolisten mainonta LION-lehden päämajapainoksessa alkaen 1. 
lokakuuta 2016. 

2. Sponsoroinnin hinta vuoden 2016 Chick-Fil-A Peach Bowl Parade -paraatissa on 
US$160 000. 

3. Lisättiin Kansainvälisten johtajuuspalkintojen määräksi 2 030 vuodelle 2015-
2016. 

4. Valittiin "Me palvelemme" presidentin teemaksi alkaen 2017-2018 ja sen jälkeen. 
5. Valittiin digitaalinen kategoria kansainväliseen uutiskirjekilpailuun. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin uusi palvelurakenne, jossa on viisi pääaluetta (diabetes, näkökyky, 
ympäristö, syöpä ja nälän helpottaminen), joissa on erityiset ohjelmalliset osat 
nuorten ja lasten tukemiseksi sekä diabetes ensimmäisenä nimikko-ohjelmana. 

2. Hyväksyttiin nimikko-ohjelman ajaksi 5-10 vuotta ja sen jatkaminen tämän 
ajanjakson jälkeen tarkistetaan palveluaktiviteettien toimikunnassa. 

3. Perustettiin Ad Hoc -toimikunta tarkistamaan ja priorisoimaan Nuorten 
osallistumisen strategiat yhdessä noin 10 (kymmenen) jäsenen kanssa (lioneita ja 
leoja), jotka nimittää virkaan kansainvälinen presidentti ja hallintovirkailijat sekä 
pyydettiin, että seuraajamme palveluaktiviteettien toimikunta tarkistaa tämän. 

4. Hyväksyttiin leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin korvausohjelma alkaen 
toimivuonna 2016-2017. 

5. Nimettiin vuoden 2015-2016 Vuoden leot -palkinnon saajat. 
 

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta 
osoitteessa  www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse 

+1 630-571-5466. 

http://www.lionsclubs.org/
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