
TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS

WIEN, ITÄVALTA
18 – 21. MAALISKUUTA, 2008

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa,
muuttaa kansainvälisen ohjesäännön kappaleessa II, pykälän 1 kohtaa koskien piirien
määritelmien selkeyttämistä (yksittäis-, ala- ja moninkertaispiiri) ja yhdenmukaisuuden
takaamiseksi kansainvälisissä ohjesäännöissä.

2. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa
usean sääntölausekkeen muuttamisesta kansainvälisen ohjesäännön kappaleissa II, III ja VI,
ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin virkojen perustamiseksi.

3. Hyväksyttiin eräitä muutoksia hallituksen sääntökokoelmaan.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Perustettiin aikaraja vuoden 2009 Minneapolisin vuosikongressin hotellihuoneiden
peruuttamiselle.

2. Päätettiin 2009 Minneapolisin vuosikongressin rekisteröintimaksun suuruus.

3. Hyväksyttiin ehdotettu virallisten tapahtumien aikataulu 2009 Minneapolisin vuosikongressia
varten.

4. Valittiin Hampuri, Saksa, vuoden 2013 kansainvälisen vuosikongressin isäntäkaupungiksi.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 80 klubin peruskirjan lakkauttaminen (493 jäsentä).

2. Muutettiin Makedonian (FYROM) status väliaikaispiiriksi.

3. Perustettiin ensiaskel eteläisen ja pohjoisen Kyproksen lionien mahdolliselle tulevaisuuden
yhteistyölle.

4. Nimitettiin väliaikaispiirien vuoden 2008-2009 piirikuvernöörit.

5. Nimitettiin yhteyslion palvelemaan Itä-Euroopan aluetta.

6. Hyväksyttiin Itä-Euroopan projektisuunnitelma.

7. Tarkastettiin yhteyslionohjelman säännöt hallituksen sääntökokoelmassa.

8. Hyväksyttiin päätös lopettaa jälleenrakennuslionohjelma.

9. Poistettiin sana “siirtymä-” tukijäsenen määritelmästä.

10. Ehdotettiin sääntömuutosta ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin virkojen perustamiseksi.



TIIVISTELMÄ
18-21. MAALISKUUTA, 2008
SIVU 2

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin tarkistettu sijoitusohjesääntö yleiseen rahastoon.

2. Hyväksyttiin vuoden kolmanneksen ennuste, joka lupaa ylijäämää.

3. Hyväksyttiin väliaikaisen pankkitilin avaaminen Bangkokin vuosikongressia varten.

4. Hyväksyttiin enimmäismäärä hallituksen kokouksen kuluille, mikä astuu voimaan toimivuonna

2010-2011.

5. Hyväksyttiin kilometrikorvausten nostaminen USD 0,19:ään per kilometri (USD 0,30 per maili)

alkaen toimivuoden 2008-2009 alusta.

6. Hyväksyttiin muutos hallituksen sääntökokoelman kappaleeseen II koskien

tilintarkastustoimikuntaa.

7. Hyväksyttiin eräitä muutoksia hallituksen sääntökokoelman lukuun XI.

LCIF- TOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin pankkitilin avaaminen J.P. Morgan Chase pankissa ja valtuutettiin käyttäjät.

2. Hyväksyttiin LCIF:n kehityssuunnitelma koskien varainkeruutoimintojen laajentamista, ja
annettiin henkilökunnalle valtuudet edetä tarvittaviin toimiin yhteistyön aloittamiseksi
Community Counseling Services’n (CCS) kanssa.

3. Hyväksyttiin CCS:n ehdotus, yhteissummaltaan USD305 000, jonka tavoitteena on perustaa
Chief Development Officerin virka ja suorittaa case-tutkimus.

4. Myönnettiin vuoden 2008 humanitäärinen palkinto professori Muhammed Yunusille.

5. Tarkistettiin SightFirstin hyväksymissäännöt, joissa määritelty säännöt SightFirst apurahojen
myöntämisestä toimivuosikohtaisesti.

6. Hyväksyttiin USD 240 000 sopimukset Service Learning Life Skills Networkin kanssa, 15
kuukauden konsultointipalvelusta Lions Quest ohjelmaa varten.

7. Perustettiin apuraha Lions Quest symposiumia varten . Apurahan suuruus pilottivaiheessa on
USD 25 000.

8. Hyväksyttiin USD 50 000 Core 4 hallituksen johtama apuraha pilottihankkeeseen kuulokyvyn
hoitopalveluihin Filippiineille.

9. Hyväksyttiin 72 standardi-, kansainvälistä ja Core 4 apurahaa, yhteensä USD 2 778 793.

10. Otettiin käsiteltäväksi 14 apurahahakemusta.

11. Hylättiin yksi apurahahakemus.

12. Hyväksyttiin valtuutetut käyttäjät LCIF pankkitileille Bank of America pankissa.
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13. Vaihdettiin LCIF:n lakifirmaksi CT, A Wolters Kluwer Company.

JOHTAJUUSKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Määriteltiin alustavasti osallistujapaikat vuoden 2008-2009 Senior lions johtajuuskoulutkseen
USA:n ja Kanadan osalta, riittävän osallistumisen takaamiseksi näiltä alueilta.

2. Määriteltiin alustavasti osallistujapaikat vuoden 2008-2009 Senior lions johtajuuskoulutkseen
osallistujille Intiasta, Etelä-Aasiasta, Afrikasta ja Lähi-Idästä, riittävän osallistumisen
takaamiseksi näiltä alueilta.

3. Määriteltiin alustavasti osallistujapaikat vuoden 2008-2009 Senior lions johtajuuskoulutkseen
osallistujille Itä- ja Kaakkois-Aasiasta, riittävän osallistumisen takaamiseksi näiltä alueilta.

4. Tehtiin muutos sääntöihin, jotta DGE-seminaarin puheenjohtaja voi vierailla seminaarin
järjestämispaikalla, jossa seminaari pidetään hänen virkakautensa aikana. Vierailu voi tapahtua
joko vuotta tai kahta vuotta ennen seminaaria tehtävän tarkastusvierailun yhteydessä.

5. Tehtiin muutos hallituksen sääntökokoelmaan, jotta se olisi ajan tasalla nykyisen
lepopäiväsäännön kanssa, joka koskee DGE seminaarin ohjaajien yli 10 tuntia kestänyttä
matkustamista.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Global Membership Team aloite 1. heinäkuuta, 2008 - 30. kesäkuuta, 2011 väliselle
ajalle, suuruudeltaan USD 360 000 ensimmäisen vuoden osalta .

2. Muutettiin viimeistä uusien klubien hakemuspäivämäärää, siten että täytetyt
peruskirjahakemukset jotka ovat tulleet perille kansainväliseen päämajaan Oak Brookissa,
USA:ssa, viimeistään 20. kesäkuuta, toimiston sulkemisaikaan mennessä paikallista aikaa, ja ovat
saaneet hyväksynnän ennen toimivuoden loppua, tullaan käsittelemään kuluvan toimivuoden
aikana.

Mitä tulee uuden klubin tietojen arkistointiin, tullaan klubin tiedot kirjaamaan kuluvalle
toimivuodelle vain, jos täytetyt peruskirjahakemukset ovat tulleet perille kansainväliseen
päämajaan Oak Brookissa, USAssa, viimeistään 20. kesäkuuta, toimiston sulkemisaikaan
mennessä paikallista aikaa. Tämä koskeen myös laajennuspalkintojen myöntämistä klubille tai
kuluvan toimikauden piirin tai moninkertaispiirin virkailijoille.

3. Laajennettiin Naisjäsenyys- ja Osallistumisjohtajan toiminnan ulottuvuutta kattamaan
perhejäsenyysaloitetoiminnan ja vaihtamaan virkanimikkeen Perhe- ja
naisjäsenyyskehitysjohtajaksi.

4. Nostettiin perhesymposiumia varten haettavan apurahan enimmäismäärää USD 2000 dollariin,
sallien enintään kahden apurahan allokoinnin jokaista kansainvälistä vaalipiiriä kohden aina
maaliskuun loppuun asti vuosittain, minkä jälkeen käyttämättömät varat voidaan vielä uudelleen
allokoida niille kansainvälisille vaalipiireille jotka ovat jo saaneet enimmäismäärän apurahaa.

5. Muutettiin perhejäsenyysohjelmaa ja perhejäsenmaksuja koskevia sääntöjä vaatimaan, että
uusissa, perhejäsenyysohjelman piirissä perustetuissa klubeissa tulee olla vähintään 10 täyttä
jäsenmaksua maksavaa jäsentä.
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6. Tehtiin muutos opiskelijajäsenohjelmaan ja muutettiin opiskelijajäsenmaksusäännöstä hallituksen
sääntökokoelmassa siten, että uusien kampusklubien ja klubien joissa enemmistö jäsenistä on
opiskelijoita tulee maksaa ennakkoon yhden vuoden opiskelijahintaiset, kansainväliset
jäsenmaksut klubin perustamisen yhteydessä.

7. Tehtiin muutos hallituksen sääntökokoelmaan laadukkaiden uusien klubien perustamisen
varmistamiseksi. Muutoksen myötä piirejä jotka perustavan toimivuoden aikana useamman kuin
10 uutta klubia, vaaditaan todistamaan, että uusille klubeille riittää tukea pitkän aikavälin kasvuun
ja toimintaan, ja piirien tulee siten 1) toimittaa yksityiskohtainen suunnitelma uusille klubeille
varatusta tuesta 2) varmistaa puolet kansainvälisistä maksuista uuden klubin
perustamishakemuksen yhteydessä; 3) vahvistaa uusien klubien hakemukset piirikuvernöörin ja
varapiirikuvernöörin allekirjoituksilla.

PR-TOIMIKUNTA

1. Nostettiin hyväntahdon lähettilään mitalien määrää viidellä lionsvuodelle 2008-2009 ja
presidentin mitalia 150:llä lionsvuodelle 2008-2009, erityisesti CSFII:n yhteydessä käytettäväksi.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Alkaen toimivuodesta 2008-2009, hyväksyttiin verkkokunniakirja klubivirkailijoille jotka
toimittavat kuukausittaisen / vuosittaisen jäsen- ja aktiviteettiraportin.

2. Hyväksyttiin kaksi toisiinsa liittyvää mutta erilaista osaa leoklubi-ohjelmaan: yksi Alpha Leoille
(iältään 12 - 18) ja yksi Omega Leoille (alaikäraja 18 ja yläikäraja piirin päätöksen mukaan minkä
katsovat sopivaksi).

3. Nimettiin Top 10 nuorisovaihtojohtajat vuodelta 2006-2007.

4. Hyväksyttiin yhteisymmärrysmuistio joka otetaan käyttöön välittömästi yhteistyösopimuksissa
silmälasien kierrätyskeskusten ja Lions Clubs Internationalin välillä.

5. Hyväksyttiin käyttöönotettavaksi Lionien silmälasien kierrätyskeskuksen sääntösopimusraportti
ja Lionien silmälasikierrätyskeskusten toimintasuunnitelma ja sääntöraportti. Molemmat
lomakkeet astuvat voimaan välittömasti.

6. Otettiin käyttöön Lionien maailmanlaajuinen lasten palvelusymposiumohjelma toimivuodelle
2008-2009.

7. Hyväksyttiin resurssiryhmän muodostaminen toimivuoden 2008-2009 alusta alkaen, jossa
määritellään parhaimmat käytännöt, ohjeet ja käytettävät mainosmateriaalit lääkintä- ja
humanitäärisille avustushankkeille.

8. Hyväksyttiin Lionien Alert lippumerkkipalkinto klubeille, piireille ja moninkertaispiireille, jotka
toimittavat päämajaan hätätilavalmiussuunnitelman.

9. Hyväksyttiin piirien ja moninkertaispiirien leoklubjohtajien toimikauden pidennyt yhdestä
vuodesta kolmeen vuoteen, sillä varauksella että henkilö jatkaa toimen moitteetonta hoitamista.

10. Hyväksyttiin Strides lionien diabetestietouskävelyn lippumerkkipalkinto klubeille, piireille ja
moninkertaispiireille jotka järjestävät Strides kävelyitä.
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11. Otettiin käyttöön uusi sääntö jonka mukaan kaikkien nuorisovaihtohakemusten täytyy olla piirin
ja moninkertaispiirin nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan tukemat. Niillä alueilla joilla ei ole
nuorisoleiri- ja vaihtojohtajaa, voi piirikuvernööri tai kuvernöörineuvoston puheenjohtaja
allekirjoittaa hakemuksen. Piirittömillä alueilla, tai alueilla joilla vaihtoa ei järjestetä piirin tai
moninkertaispiirin tasolla, voidaan hyväksyä allekirjoitus klubipresidentiltä.

12. Otettiin käyttöön uusi sääntö jonka mukaan kaikkien nuorisoleirihakemusten täytyy olla piirin ja
moninkertaispiirin nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan tukemat. Niillä alueilla joilla ei ole nuorisoleiri-
ja vaihtojohtajaa, voi piirikuvernööri tai kuvernöörineuvoston puheenjohtaja allekirjoittaa
hakemuksen. Piirittömillä alueilla, tai alueilla joilla leirejä ei järjestetä piirin tai
moninkertaispiirin tasolla, voidaan hyväksyä allekirjoitus klubipresidentiltä.

13. Hyväksyttiin hallituksen sääntökokoelmaan muutos jonka myötä otetaan käyttöön
perustoimintasäännöt lionien silmälasikierrätyskeskuksille.

For more information on any of the above resolutions of the International Board of Directors, please refer to
the LCI website at www.lionsclubs.org or contact the International Office at 630-571-5466.
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