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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Chicago, Illinois, USA 
25.–29. kesäkuuta 2017 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 

 
1. Toimikunta jatkaa toimintasuunnitelmien seurantaa ja ryhtyy etsimään ehdokkaita 

kahteen avoinna olevaan virkaan.  
 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

1. Hylättiin piirin 355-B1 (Korea) jättämä valitus varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Hak-Young Yeo piirin 355-B1 piirikuvernööriksi toimivuodelle 
2017–2018. 
 

2. Hylättiin piirin 108-IB3 (Italia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista 
ja julistettiin lion Angelo Chiesa piirin 108-IB3 toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2017–2018. 
 

3. Jätettiin voimaan piirin 300-C1 (MD 300 Taiwan) jättämä valitus toisen 
varapiirikuvernöörin vaalista ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali 
piirissä 300-C1 toimivuodelle 2017–2018 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja 
julistettiin toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2017–2018 ja että 
toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja 
ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta US$650 
palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 
 

4. Hylättiin piirin 301-D2 (Filippiinit) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin lion Generoso Del Rosario piirin 301-D2 toiseksi 
varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2017–2018. 
 

5. Hylättiin piirin 315-A2 (Bangladeshin) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin lion Mohammad Fakhruddin piirin 315-A2 toiseksi 
varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2017–2018. 
 

6. Jätettiin voimaan piirin 322-D (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista, julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 322-D toimivuodelle 
2017–2018 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin 
virka avoimeksi vuodelle 2017–2018 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka 
tulee jättää täyttämättä toimivuoden ajaksi ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta 
US$650,00 palautetaan valituksen tehneelle osapuolelle. 
 

7. Jätettiin voimaan piirissä 323-E1 (Intia) jätetty valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista, julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 323-E1 toimivuodelle 
2017–2018 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin 
virka avoimeksi vuodelle 2017–2018 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka 
tulee jättää täyttämättä toimivuoden ajaksi ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta 
US$650,00 palautetaan valituksen tehneelle osapuolelle. 
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8. Hylättiin piirin 324-A3 (Intian) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista 
ja julistettiin lion Geetha Kamalakannan piirin 324-A3 toiseksi 
varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2017–2018. 
 

9. Ohjeistettiin Sendai Core -lionsklubia perumaan Tsugumichi Hatan jäsenyys, 
koska hän on toiminut lionille ja entiselle kansainväliselle johtajalle 
sopimattomalla tavalla.  Ilmoitettiin, että Lions Clubs International tai mikään 
klubi tai piiri ei tulevaisuudessa pidä Tsugumichi Hataa lionina tai entisenä 
kansainvälisenä johtajana eikä hänellä sen vuoksi ole mitään tähän virkaan 
kuuluvia etuoikeuksia. 
 

10. Ohjeistettiin Kwang Myong -lionsklubia perumaan Byeong-Yeol Ahnin jäsenyys, 
koska hän ei ole toiminut hyvän moraalin vaatimusten edellyttämällä tavalla.   
 

11. Muutettiin yksityisyyssääntöjä hallituksen sääntökokoelman luvussa XV ja 
pyydettiin, että lakiasiainjaosto päivittää yksityisyyssääntöjä tarpeen mukaan, jotta 
ne täyttäisivät eri puolilla maailmaa käytössä olevissa tietosuojalaeissa esitetyt 
järjestöä koskevat vaatimukset.  
 

12. Muutettiin Piirin mallisääntöä hallituksen sääntökokoelman luvussa VII 
selventäen ehtoa, joka liittyy varapiirikuvernööriehdokkaiden 
nimitystoimikunnalle antaman ilmoituksen ajankohtaan koskien heidän 
aikomustaan asettua ehdokkaaksi. 
 

13. Muutettiin lukua XV, kappaletta P hallituksen sääntökokoelmassa, jotta se olisi 
yhdenmukainen aikaisemmin hyväksyttyjen muutosten kanssa. 

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 

 
1. Toimikunta antoi hallitukselle päivityksen Chicagossa pidettävän vuoden 2017 

vuosikongressin suunnitelmista.  
 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Luotiin uusi piiritön alue Bulgariaan. 
2. Myönnettiin Georgian tasavallan klubeille väliaikaisalueen status. 
3. Nimitettiin toimivuoden 2017–2018 koordinoivat lionit. 
4. Muutettiin hallituksen sääntöjä vahvistamalla, että opaslionit saavat palvella 

samanaikaisesti enintään kahdessa klubissa ja että lionin on palveltava 
klubipresidenttinä ennen kuin hänet voidaan nimittää klubia palvelevaksi 
opaslioniksi. 

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että väliaikaisalueita voidaan 
perustaa koko vuoden aikana sen sijaan, että vaadittaisiin niiden perustamista 
vuoden päättyessä. 

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa laajentamalla koordinoivien lionien tukea 
ja sallimalla kyseisen viran kutsuminen ”maakohtaiseksi neuvojaksi”. 

7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän ja LCIF-koordinaattorin virat tunnustetaan virallisiksi viroiksi 
Klubin malli- ja ohjesäännöissä, Piirin malli- ja ohjesäännössä sekä 
Moninkertaispiirin malli- ja ohjesäännöissä. 
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TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin sijoituspäätöksen muuttaminen siten, että se kuvastaa Russell 
3000:n, MSCI ACWI exUS:n ja UBS:n kiinteistösijoitusindeksin yhteispainotusta 
63 %:n verran, kun vertailutasona on MSCI ACWI -indeksi. 

2. Hyväksyttiin toimivuoden 2017 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

3. Hyväksyttiin toimivuoden 2018 lopullinen budjetti, jonka alijäämä oli 
US$10 250 358. 

4. Hyväksyttiin, että perustetaan toimikunta, jonka jäsenet ovat kansainvälinen 
johtaja G.S. Hora, kansainvälinen johtaja Vijay Kumar Raju, rahastonhoitaja Catie 
Rizzo ja ISAAME-hallintojohtaja Dr. Neville Mehta, ja joilla on valtuudet 
neuvotella hankintasopimus Intian Mumbaissa sijaitsevasta ISAAME-
sihteeristöstä.  Työvaliokunnalla on valtuudet hyväksyä kyseisen kiinteistön 
hankinta, kun lopullinen oikeudelliset maksut ja verot sisältävä neuvoteltu 
hankintahinta on vahvistettu. 

5. Siirrettiin luku XXI, kappale B hallituksen sääntökokoelmassa uuteen 
kappaleeseen XXIII, Aluefoorumit. 

6. Korjattiin lukua XXI hallituksen sääntökokoelmassa poistamalla nykyinen teksti 
kokonaisuudessaan ja korvaamalla se Liitteessä A annetulla tekstillä. 

 
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Tarkistettiin johtajuuskoulutusohjelmien, uusien aloitteiden ja kehittämissuunnitelmien 
edistyminen ja todettiin niiden vastaavan toimikunnan vuositavoitteita. Tunnistettiin 
myös parannettavia alueita tutkimuksen ja analyysien avulla. 

 
PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 

1. Valtuutettiin viidestä lionista koostuvan LCI Forward -projektiryhmän 
uudelleennimitys toimivuodelle 2017–2018, jotta he voivat yhdessä 
henkilökunnan kanssa toteuttaa järjestön strategisen suunnitelman jäljellä olevat 
komponentit: LCI Forward. 
 

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin uuden Maailmanlaajuisen toimintaryhmän toteuttaminen Liitteen B 
mukaisesti. 

2. Hyväksyttiin uuteen Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään liittyvän hallituksen 
sääntöjen kappaleen XXIV laatiminen. 

 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin kolme satavuotisjuhlan PR-apurahahakemusta moninkertais- ja 
yksittäispiireistä. 

  
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

1. Myönnettiin vuoden 2016–2017 Vuoden leot -palkinnot. 
2. Lisättiin uusi edustaja leoklubiohjelman neuvoa-antavaan paneeliin. 
3. Päivitettiin kappale II vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. 
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4. Päivitettiin kappale XIII vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. 
  
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta 
osoitteessa www.lionsclubs.orgtai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse 
+1 630 571 5466. 
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