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TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

NEW YORK, NEW YORK, USA 
9-14. MAALISKUUTA 2009 

 
 
1. Toronto, Ontario, Kanada valittiin vuoden 2014 kansainvälisen vuosikongressin isäntäkaupungiksi. 
 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Vastaanotettiin ja käytiin läpi käteisvarojen hakuprosessi.  

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2009 kansainvälisessä vuosikongressissa, 

muuttaa Artikkelia VIII, Kohtaa 3 Kansainvälisissä ohjesäännöissä poistamalla toisen kappaleen 
ensimmäinen lause kokonaisuudessaan ja korvaamalla se seuraavalla: 

 
Piirien uudelleenjakoa harkitaan kansainvälisessä hallituksessa, jos kunkin osapiirin 
alueella on vähintään kolmekymmentäviisi (35) lionsklubia, joissa on hyvässä 
asemassa olevia jäseniä ainakin tuhat kaksisataaviisikymmentä (1250), ellei esitetty 
ehdotus vähennä osapiirien määrää moninkertaispiirissä. 

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Päätettiin, että rekisteröintimaksuun ei tule korotuksia ja hyväksyttiin US$80 yhden päivän 

rekisteröintimaksu vuoden 2010 Sydneyn vuosikongressiin.  
2. Päätettiin, että äänestävät edustajat ja heidän ei-äänioikeutetut varamiehensä, jotka haluavat valtuudet, 

tulee maksaa täysi rekisteröintimaksu. 
3. Hyväksyttiin 28. toukokuuta 2010 hotellihuoneen viimeiseksi peruutuspäiväksi vuoden 2010 Sydneyn 

vuosikongressissa. 
4. Päätettiin, että vuoden 2017 vuosikongressin isäntäkaupunki valitaan seitsemän (7) vuotta etukäteen. 
 
PIIRI- JA KLUBIHALLINTOTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin 139 klubin lakkauttaminen, joissa jäseniä 841, ei rahallisista syistä. 
2. Asetettiin 11 klubia piirissä 322-E status quoon, koska klubeja ei ole olemassa. 
3. Hyväksyttiin koordinoivien lionien uudelleennimitykset 14 alueella. 
4. Hyväksyttiin piirikuvernöörien nimitys ylimenokauden piireihin ja avointen piirien virkojen 

täyttäminen vuodelle 2009-2010. 
5. Hyväksyttiin moninkertaispiirien 35 (Florida) ja 324 (Intia) uudeelleenjako. 
6. Hyväksyttiin muutokset Hallituksen sääntökokoelman lukuun IX. Muutosten mukaisesti tuleville 

piirikuvernööreille määriteltiin uusi korvaussääntö koskien seminaarin pituutta, jota lyhennettiin 
yhdellä päivällä ja tuleville piirikuvernööreille annetaan mahdollisuus jäädä yhdeksi ylimääräiseksi 
yöksi, jos he muuten eivät pääse osallistumaan päätösistuntoon lentoaikataulun vuoksi. Uudet säännöt 
määrittelevät myös tulevan piirikuvernöörin puolison matkustusmäärärahan, jos puoliso matkustaa 
DGE seminaariin niin, että korvaussumma on korkeintaan US$500. Muita muutoksia tehtiin 
tarkentamaan sääntöjä koskien ylimenokauden ja piirien, joissa on alle 35 klubia ja 1250 jäsentä 
kahden vuoden ajan ja, riippuen vastaavan ehdotetun muutoksen lisäämisestä Kansainvälisiin 
ohjesääntöihin, muutettiin piirin uudelleenjaon sääntöjä, joilla mahdollistetaan uudelleenjaon 
ehdotukset annettavaksi kansainvälisen hallituksen harkittavaksi, jos piirien määrä vähenee.   

7. Muutettiin sääntöjä koskien klubien lakkauttamista sallimalla automaattiset lakkautukset, kun klubit 
päättävät hajota, liittyä toiseen klubiin tai ovat osallisia oikeustoimissa lionsasioissa, yhdessä yleisten 
ohjeiden kanssa luvussa V Hallituksen sääntökokoelmassa.  

8. Siirrettiin klubien nimenmuutosten hallinnointi piiri- ja klubihallinnon jaokseen. 
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9. Pyydettiin Sääntö- ja ohjesääntötoimikuntaa laatimaan teksti, joka tarvitaan lisäyksen tekemiseen 
Kansainväliseen ohjesääntöön esitettäväksi vuoden 2009 kansainvälisen vuosikongressin edustajille, 
jonka mukaan sallittaisiin piirien uudelleenjaot, jos niissä on alle 35 klubia ja 1250 jäsentä 
hyväksyttäväksi hallituksen kaksikolmasosaa ääntenenemmistöllä silloin kun ehdotus tarkoittaa 
moninkertaispiirin osapiirien vähenemistä. 

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin vuoden 2008-2009 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka näyttää alijäämää, mikä 

johtuu lähinnä toteutumattomista nettosijoitusten menetyksistä. 
2. Hyväksyttiin järjestön yleisvarojen varanto-/kulutussäännöt, jotka ovat mukana Hallituksen 

sääntökokoelman Talous-luvussa. 
3. Hyväksyttiin muutokset hallituksen sääntökokoelmaan koskien entisten kansainvälisten presidenttien 

ja hallintovirkailijoiden matkustusluokkaa. Entiset kansainväliset presidentit ovat oikeutettuja 
lentämään liikemiesluokassa ja hallintovirkailijat saavat matkustaa liikemiesluokassa silloin, kun 
edestakainen matka ylittää 10 tuntia. 

4. Hyväksyttiin muutokset hallituksen sääntökokoelmaan ja ylimmän johdon matkustuskorvauksiin, 
joilla määritellään puolisoiden matkustusvastuut ja yleisohjeet. Mukana matkustavan 
hallintovirkailijan, kansainvälisen johtajan, entisen kansainvälisen presidentin, entisen kansainvälisen 
johtajan, hallituksen jäsenen tai virallisen puhujan puolison matka puhujatilaisuuteen (tilaisuuksiin), 
hallituksen kokoukseen (kokouksiin),  tai kansainväliseen vuosikongressiin korvataan 
tilintarkastussääntöjen mukaisesti, jos puoliso on mukana kansainvälisen lionsklubien järjestön 
virallisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Matkakustannuksia ei korvata, jos puoliso ei osallistu 
virallisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

5. Hallitus hyväksyi muutokset Hallituksen sääntökokoelmaan ja ylimmän johdon matkustus- ja 
kulukorvauksiin sallimalla yksittäis- tai moninkertaispiirin, mukaan lukien kaikki sen osapiirit, kutsua 
yksi hallintovirkailija per vuosi vierailulle. Erityisolosuhteet, jotka vaativat useamman kuin yhden 
hallintovirkailijan vierailun per vuosi, voidaan sallia kansainvälisen presidentin luvalla. Tämä sääntö 
ei koske osallistumista foorumeihin, koulutusohjelmiin, järjestön ohjelmien tai aloitteiden 
suunnittelukokouksiin tai muuhun LCI:ihin liittyvään matkustamiseen. 

6. Hyväksyttiin muutokset Hallituksen sääntökokoelmaan määrittelemään virallisten puhujien vastuut ja 
tarkoitus. Jotta varmistetaan, että osanottajat hyötyvät selvästi virallisen puhujan osallistumisesta, 
virallisen puhujan päätarkoitus tulee olla jäsenkasvun kannustaminen ja järjestön tärkeiden ja 
ajankohtaisten ohjelmien, sääntöjen ja saavutusten edistäminen ja tiedon lisääminen, mukaan lukien 
LCIF ja sen ohjelmat ja saavutetut tavoitteet. Puhujaa kannustetaan esittämään aiheet sellaisella 
tavalla, että se voi hyödyttää, parantaa tai inspiroida paikallisia klubeja tai piirejä, jotka järjestävät 
kokouksen. Matkustuskorvauksia ja/tai tulevia puhujatilaisuuksia ei ehkä hyväksytä, jos puhuja 
esittelee muita kuin järjestöön liittyviä ohjelmia. 

7. Hyväksyttiin muutokset hallituksen sääntökokoelmaan kohtaan hallituksen toimikunnat ja annettiin 
Talous- ja päämajatoimikunnalle valtuudet käydä läpi järjestön lomake 990 ennen sen palauttamista. 

 
LCIF 
 
1. Hyväksyttiin päätös, jonka mukaan SF II varat siirretään niiden arvon mukaisesti LCIF:n yleisestä 

lahjoitusrahastosta erilliseen SF II rahastoon. 
2. Muutettiin LCIF:n sijoitussääntöjä ottamaan huomioon SF II erillinen ja siirretty rahasto LCIF:n 

yleisestä rahastosta.  
3. Muutettiin humanitaarista (ei määriteltyä) apurahojen käyttösääntöjä sisältämään viiden vuoden 

keskimäärän, kun lasketaan sijoitusten ja rajoittamattomien lahjoitusten arvo. 
4. Hyväksyttiin 44 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteensä US$1 632 933. 
5. Otettiin käsiteltäväksi viisi apurahahakemusta. 
6. Hylättiin kolme apurahahakemusta. 



7. Hyväksyttiin US$57 890 suuruinen Core 4 hallituksen määrittämä apuraha tukemaan lionien 
HIV/AIDS klinikkaa lapsille Nairobissa, Keniassa.  

8. Lisättiin uudet kappaleet Hallituksen sääntökokoelmaan LCIF:n moninkertaispiiri- ja 
piirikoordinaattoreiden nimittämisestä ja virkakausista. 

9. Päivitettiin LCIF:n lukua hallituksen sääntökokoelmassa humanitaaristen (ei määriteltyjen) 
apurahojen käyttöohjeista. 

10. Hyväksyttiin US$100 000 suuruinen suurkatastrofiapuraha Brasilian tulviin.  
 
JOHTAJUUSKOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Laadittiin pätevyysvaatimukset tulevien piirikuvernöörien seminaarien puheenjohtajalle, voimassa 

vuoden 2010 Tulevien piirikuvernöörien seminaarista alkaen. 
2. Laadittiin pätevyysvaatimukset tulevien piirikuvernöörien seminaarien ryhmänjohtajalle, mukaan 

lukien rajoitettu määrä peräkkäisiä vuosia, jolloin yksittäinen lion voi toimia ryhmänjohtajana, 
voimassa vuoden 2010 Tulevien piirikuvernöörien seminaarista alkaen. 

3. Lyhennettiin Tulevien piirikuvernöörien seminaaria yhdellä päivällä ja korjattiin ryhmänjohtajan 
korvausmäärää vastaavasti; laadittiin uudet korvaussäännöt tulevien piirikuvernöörien seminaarin 
ryhmänjohtajan puolisolle, minkä mukaan matkakulujen korvaus voi olla enintään US$500. 

 
PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin ehdotus kaksitasoisesta rakenteesta Kiinan asioita koordinoivalle toimikunnalle. 

Ensimmäinen taso tulee olemaan Toimeenpaneva ohjaustoimikunta, johon kuuluu kolme tai neljä 
lionjäsentä ja LCI:n presidentti toimii virkansa puolesta jäsenenä joka vuosi. Toinen taso koostuu 
koordinoivasta toimikunnasta, jossa on kaksi tai kolme lionjäsentä kultakin seuraavalta alueelta: (1) 
manner-Kiinasta, (2) Hongkongista ja Macaosta ja (3) moninkertaispiiristä 300 Taiwan, jäseniä on 
yhteensä kuusi-yhdeksän. 

 
Molempien toimikuntatasojen jäsenten virkakausi on kolme vuotta ja LCI:n presidentillä on oikeus 
nimittää uusia jäseniä vapautuneille viroille ja/tai jos olosuhteet vaativat toimikuntaan muutoksia. 

 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin Lion Cub –ohjelma, joka on uusi ohjelma Perhejäsenyysohjelmassa. 
2. Hyväksyttiin ehdotus Maailmanlaajuisen jäsenyystiimin muutetusta rakenteesta ja budjetin sisällöstä. 
3. Hyväksyttiin ehdotus liittymismaksun vapautuksen jatkamisesta kuudesta 12 kuukauteen 

siirtojäsenille ja hyvässä asemassa eronneiden, uudelleen jäseniksi liittyville henkilöille. 
4. Hyväksyttiin liittymismaksun vapautus 31. toukokuuta 2009 saakka henkilöille piirissä 352, Egypti, 

jotka ovat olleet osallisina lionsaktiviteeteissa, mutta jotka eivät ole liittyneet jäseniksi. 
5. Hyväksyttiin muutetut Tilintarkastussäännöt vuodelle 2008-09 koskien GMT johtajia ja vuoden 2009-

10 GMT johtajia. 
 
PR-TOIMIKUNTA 
 
1. Perustettiin Lions in Sight pilottiohjelma lionsvuodelle 2009-10. 
2. Perustettiin Kansainvälisen lionsklubien järjestön Maailmanlaajuinen nuorison musiikkikilpailu 

pilottiohjelmaksi lionsvuonna 2009-10. 
3. Korotettiin Presidentin palkintomitalien lukumääräksi 1050 ja Kansainvälisen johtajuuspalkintojen 

lukumääräksi 1200 lionsvuodelle 2009-10. 
4. Muutettiin varapiirikuvernöörin virka ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi ja lisättiin toisen 

varapiirikuvernöörin virka. Molemmat virat lisättiin protokollalistaan. Poista kappale *** ja 
lisäselvitys (d). 
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PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin yhteisymmärryslausunto Kansainvälisen lionsklubien järjestön ja Diabetes 

koulutusleirien (Diabetes Education Camping Association, Inc.) välillä. 
2. Hyväksyttiin Leo –johtajakoulutuskonferenssin apurahaohjelma, voimassa tilivuonna 2009-10. 
3. Nimettiin vuoden 2007-08 kymmenen parasta nuorisoleirien ja vaihto-ohjelmien puheenjohtajien 

palkintojen saajat. 
4. Lisättiin aikaisemmin hyväksytyt piirien ja moninkertaispiirien näköhuollon puheenjohtajien 

palkinnot hallituksen sääntökokoelmaan. 
5. Muutettiin piiritason lionin, jonka tehtävänä on kansainvälisten suhteiden projektien toteuttaminen,  

virkanimike entisestä nimikkeestä ”Piirin kansainvälisen ymmärryksen ja yhteistyön puheenjohtaja” ja 
korvattiin se nimikkeellä ”Piirin kansainvälisten suhteiden puheenjohtaja”, mikä vastaa 
moninkertaispiirin vastaavan johtajan nimikettä. 

6. Hyväksyttiin piirin ja moninkertaispiirin kansainvälisten suhteiden puheenjohtajan palkinnot, 
voimassa 2009-10. 

7. Hyväksyttiin ALERT puheenjohtajan viran perustaminen piiri- ja moninkertaispiirin tasoilla, 
voimassa välittömästi. 

8. Hyväksyttiin piirin ja moninkertaispiirin Alert puheenjohtajan palkinnot, voimassa 2009-10. 
9. Lakkautettiin seuraavat palveluohjelmat ja aktiviteetit alkaen 1. heinäkuuta 2009: Kuulo- ja 

näkölaitteiden ohjelma (Hearing and Sight Communication Aids and Assistive Devices); 
postimerkkien keräily ja vaihto-ohjelma; Maailman rauhanpäivä; ja Nuorten suurlähettiläiden 21. 
Vuosituhannen palkinto-ohjelma. 

10. Hyväksyttiin Lionien palvelut lapsille puheenjohtajan virka moninkertaispiirin tasolla, alkaen 1. 
heinäkuuta 2009. 

11. Hyväksyttiin moninkertaispiirin palvelut lapsille puheenjohtajan palkinto. 
12. Hyväksyttiin käyttövalmis Lionien lapset ensin -ohjelma järjestön palveluohjelmaksi, alkaen 1. 

heinäkuuta 2009. 
13. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa Alfa ja Omega leojen jäsenyyden kohdalta, alkaen 1. 

heinäkuuta 2009, minkä mukaan: Alfa-jäsenyys – leoklubin jäsen, joka on 12-18-vuotias; Omega-
jäsenyys – leoklubin jäsen, joka on 18-30-vuotias. 

14. Poistettiin Leo-lion neuvoa-antavan toimikunnan asiaankuulumaton nimityskriteeri. 
15. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa kohdassa yhteistyösuhteet tarkentamalla, että kaikkien 

yhteistyösuhteiden tulee sisältää suunnitelma yhteistyösuhteen ja sen tavoitteiden mainostamisesta 
yleisölle; sen tulee sisältää määritelty johtajan rooli lioneille; ja sen tulee edistää LCI:n 
maailmanlaajuista imagoa ja sisältää sopivat tunnustukset LCI:lle. Lisäksi yhteistyösuhteen toinen 
osapuoli ei saa lupaa pyytää, ottaa yhteyttä tai muuten kommunikoida lionsklubien, piirien tai 
moninkertaispiirien kanssa ilman kansainvälisen lionsklubien järjestön hallituksen kirjallista lupaa. 

 
 
 
 
Lisätietoja kaikista ylläolevista päätöksistä saa LCI:n web-sivulta www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä 
kansainväliseen toimistoon puhelimitse 630-571-5466. 
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http://www.lionsclubs.org/
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