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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 

KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

SAN DIEGO, KALIFORNIA, USA 

28. HELMIKUUTA - 4. MAALISKUUTA 2014 

 

 

1.  Milano, Italia valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi vuodelle 2019. 

 

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 

 

1. Muutettiin Piirin Mallisääntöä, Lukua VI, Virkailijat ja piirihallitus, Kohtaa 2 sivulla 5 

Hallituksen sääntökokoelmassa kirjoitusvirheen korjaamiseksi. 

2. Lisättiin hallituksen sääntökokoelmaan, Lukuun XIX, kappaleisiin B.1. ja B.2. kohdat Scott 

Drumhellerin nimittämisestä Lions Clubs International -järjestön hallintojohtajaksi ja 

sihteeriksi.  

3. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2014 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka 

mukaan korjataan kansainvälistä ohjesääntöä niin että lisätään kohta kuvernöörineuvoston 

oikeudesta erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja virasta.   

4. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2014 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka 

mukaan korjataan kansainvälisen ohjesäännön lukua VIII, Kohtaa 4 niin että nykyinen tai 

entinen piirikuvernööri voi palvella kuvernöörineuvoston puheenjohtajana.  

5. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2014 kansainvälisessä vuosikokouksessa, jonka 

mukaan korjataan kansainvälisen ohjesäännön lukua VIII, Kohtaa 1 muokkaamalla 

kuvernöörineuvoston puheenjohtajan velvollisuuksia.  

 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Muutettiin erinomaisuuspalkintojen vaatimuksia ottamalla huomioon koulutus- ja klubien 

kehittämistoimintoja sekä antamalla tunnustusta GMT- ja GLT-koordinaattoreille. 

2. Päätettiin, että siirtymäkauden piirien paikallisten lionien suosittelemat lionjohtajat 

nimitetään palvelemaan piirikuvernööreinä siirtymäkauden piireissä vuonna 2014-2015.  

3. Päätettiin, että lion Guri Janmeja nimitetään palvelemaan piirikuvernöörinä piirissä 321-C 

virkakauden loppuun saakka. 

4. Päätettiin, että piirin 315 B3 piirikuvernööri erotetaan.  

5. Lopetettiin yhteyslionin virka siirtymäkauden piirissä 301 A3, koska DG-tiimi on onnistunut 

positiivisella tavalla kehittämään piiriä. 

6. Muutettiin status quo sääntöä ja lisättiin yksi uusi prioriteetti-status, joka koskee heikkoja ja 

vaikeuksissa olevia klubeja, joille piirikuvernööritiimi antaa enemmän tukea. 

7. Suositeltiin lisäystä kansainväliseen ohjesääntöön, jonka mukaan ohjeistetaan 

kuvernöörineuvoston puheenjohtajan erottaminen virasta. 

8. Suositeltiin lisäystä kansainväliseen ohjesääntöön, jonka mukaan nykyiset piirikuvernöörit 

voivat palvella kuvernöörineuvoston puheenjohtajina.  

9. Suositeltiin lisäystä kansainvälisen sääntöön ja ohjesääntöihin selventämään 

moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtajan virkaa. 

10. Pyydettiin, että Hallituksen sääntökokoelmaa ja Moninkertaispiirin sääntöä ja ohjesääntöä 

muutetaan jos ja kun vuoden 2014 kansainvälisen vuosikongressin osallistujat hyväksyvät 

aiemmin mainitut sääntömuutokset.   
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TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2013-14 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli ylijäämäinen. 

2. Hyväksyttiin arvio vuoden 2015-16 kustannusarviosta kahteen hallituksen kokoukseen ja 

hallintovirkailijoiden lentomatkojen veloittamisesta heidän matkustusbudjetistaan, joka on 

voimassa vuonna 2015-16. 

3. Hyväksyttiin sääntöjen muutos niin että piirikuvernöörin nimen ei tarvitse enää näkyä 

hotellilaskussa. 

4. Hyväksyttiin nykyisten sanojen "Tilintarkastussäännöt" muuttaminen luvussa IX muotoon 

"Piirikuvernöörin korvaussäännöt." 

5. Muutettiin hallituksen sääntöjä niin että Talous- ja päämajatoimikunnan viiden vuoden 

arvioiden käsittely suoritetaan viimeisessä hallituksen kokouksessa loka-/marraskuun 

hallituksen kokouksen sijasta.  

LCIF 

 

1. Valittiin Perry Capital Management/Callan Associates LCIF:n itsenäiseksi sijoitusneuvojaksi 

alkaen 1. huhtikuuta 2014.  

2. Nimitettiin kolme henkilöä vuoden 2014 humanitäärisen palkinnon saajiksi, joista 

kansainvälinen presidentti tekee lopullisen valinnan. 

3. Myönnettiin apuraha US$200 000 tukemaan mikroyrityskokeilua Chaudhary Foundation -

säätiön ja Nepalin lionien yhteistyössä. 

4. Hyväksyttiin suunnitelma laajentaa LCIF:n kehitystoimia Intiassa ja  otettiin LCIF:n 

budjettiin rahoitus suuruudeltaan US$184 000 tukemaan näitä toimia.  

5. Hyväksyttiin rahoitus US$147 158 moninkertaispiirille 107 (Suomi) tukemaan Lions Questia 

arvioivaa tutkimusta Euroopassa. 

6. Valittiin Dr. Yuichiro Ogura täyttämään avoinna oleva virka äänioikeuden omaavana 

jäsenenä SightFirstin neuvoa-antavassa toimikunnassa (SAC). 

7.  Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa päivittämällä SightFirstin neuvoa-

antavan toimikunnan (SAC) teknisten jäsenten äänioikeutta. 

8. Hyväksyttiin 79 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan US$3 

771 227. 

9. Jätettiin kuusi hakemusta käsittelemättä ja hylättiin yksi hakemus. 

10. Hyväksyttiin Core 4 hallituksen ohjaama apuraha suuruudeltaan US$66 000 

mammografiakeskukseen M.P. Shah Hospital -sairaalaan Nairobissa, Keniassa. 

11. Hyväksyttiin seuraavat toimet liittyen apurahavarojen hoitamiseen: 

 Pyydettiin piirejä 317-E, 323-G1 ja 325-A1 lähettämään vaaditut apuraharaportit 

LCIF:ään viimeistään 30. kesäkuuta 2014. Jos raporttia ei lähetetä, seurauksena on 

kaikkien LCIF:n harkinnassa olevien apurahahakemusten jäädyttäminen piiristä ja 

tämä astuu voimaan kunnes raportti on saatu tai myönnetyt varat on palautettu. 

 Pidennettiin eräpäiväksi 30. kesäkuuta 2014 apurahan 10907/321-C2 siirtämiseksi 

tyydyttävällä tavalla.  
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 Pyydettiin piirejä 305-S2, 315-A2 ja 322-D palauttamaan hätäapurahat, jotka ovat 

suuruudeltaan US$5000, US$5000 ja US$7305 viimeistään 30. kesäkuuta 2014. Jos 

näitä varoja ei palauteta, seurauksena on LCIF:n apurahahakemusten jäädyttäminen 

näistä piireistä ja tämä pysyy voimassa 31. joulukuuta 2016 saakka. 

 Pyydettiin piiriä 323-B, piiriä 316-H ja piiriä 323-E1 lähettämään asianmukaiset 

loppuraportit tai palauttamaan niille myönnetyt hätäapurahat, joiden suuruus on 

US$5000 per piiri, viimeistään 30. kesäkuuta 2014. Jos näitä varoja ei palauteta, 

seurauksena on LCIF:n apurahahakemusten jäädyttäminen näistä piireistä ja tämä 

pysyy voimassa 31. joulukuuta 2016 saakka. 

12. Muutettiin piirin 318-B kaikkien apurahahakemusten jäädyttämisen eräpäiväksi 31. 

joulukuuta 2014. 

13. Muutettiin LCIF:n sääntöjen kohtia koskien virkailijoiden ja toimikuntien käytännön 

sääntöjä.  

14. Muutettiin LCIF:n toimintaohjetta ja sääntökokoelmaa seuraavilla tavoilla: 

 Muutettiin virkailijoiden ja toimikuntien kohtaa lisäämällä kohta 

Apulaisrahastonhoitajan virasta. 

 Lisättiin kohta talousasioiden suunnitteluun liittyvässä kohdassa vastaamaan säätiön 

nykyisiä toimintatapoja liittyen kuluihin. 

 Muutettiin kohtaa tilastot ja arkistot -osiossa vastaamaan arkistojen 

säilyttämissääntöjä. 

 

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 

1. Muutettiin sääntöä, alkaen vuodesta 2014-2015, liittyen Lionskouluttajien 

koulutusinstituuttiin, jonka mukaan päteviä hakijoita, jotka ovat piirikuvernöörejä, voidaan 

harkita osallistumaan vain jos instituutissa on tilaa.  

2. Muutettiin GMT- ja GLT-rakenteita. Alkaen vuonna 2014-2015, moninkertaispiirin GMT-

koordinaattoreiden ja moninkertaispiirin GLT-koordinaattoreiden virat tulevat olemaan vain 

sellaisissa moninkertaispiireissä, jotka on merkitty GMT/GLT-alueisiin tai erityisalueisiin, 

jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta moninkertaispiiristä. Moninkertaispiirit, jotka on 

merkitty GMT/GLT-alueisiin tai erityisalueisiin, jotka muodostuvat alle kahdesta 

moninkertaispiiristä, GMT/GLT-aluejohtajat tai GMT ja GLT -erityisalueiden neuvojat 

täyttävät vastaavat velvollisuudet moninkertaispiirin tasolla. 

 

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 

 

1. Myönnettiin ehdollinen hyväksyntä U.A.E.:lle uudeksi lionmaaksi, kun sieltä on saatu 

kirjalliset hyväksynnät, perustamiskirjat, maksut ja maan rekisteröitymislomake. 

2. Muutettiin lukua XVIII, kappaletta C.4 (XVIII-7) hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä 

kohta “Perheen pääjäseneksi ilmoitettu henkilö ei voi saada muita alennuksia 

jäsenmaksuista.” kappaleen loppuun. 

3. Korvattiin “Jäsenyys- & klubin kasvutiimi,” nimellä  “Jäsenyys- ja uuden klubin kasvutiimi” 

luvussa X, kappaleessa I.(3.) (X-16), kohta I.3., hallituksen sääntökokoelmassa. 

4. Lisättiin, "Kansainvälinen perhe ja naisjäsenten koordinaattori tulevat tekemään yhteistyötä 

GMT- ja GLT-koordinaattoreiden kanssa ja tukevat naisten ja perheiden toimikuntia 

kansainvälisen presidentin johdolla sekä piirin ja moninkertaispiirin asiantuntijoiden kanssa." 
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lukuun X, kappaleeseen I.(3.) hallituksen sääntökokoelmassa; muutettiin myös lukua IX, 

kappaletta O.(2.)(a.) hallituksen sääntökokoelmassa lisäämällä, “ja kansainvälinen perhe- ja 

naisjäsenten koordinaattori” “kansainvälinen koordinaattori.” -nimikkeen jälkeen. 

5. Päätettiin, että Klubin mallisäännöt ja ohjesääntö, Luku III, Artikla 4, kappale (1), on “(1) 

Lähettää joka kuukausi määräaikana säännölliset ja muut raportit kansainväliseen päämajaan 

sisältäen tietoa, jotka järjestön kansainvälinen hallitus on pyytänyt.” 

 

 

PR-TOIMIKUNTA 

 

1. Nostettiin jokavuotista lahjoitusta Lions Float, Inc., summaan US$50 000 ja nostettiin 

lahjoitus Lions Float, Inc., vuodelle 2016-17 summaan US$100 000. 

2. Muutettiin protokollajärjestystä niin, että asetetiin Alueelliset LCIF-koordinaattorit ja 

GMT/GLT-johtajat heti entisten kansainvälisten johtajien jälkeen ja asetettiin 

moninkertaispiirin johtajat ja koordinaattorit (mukaan lukien LCIF-, GMT- ja GLT-) 

välittömästi edellisen piirikuvernöörin jälkeen. 

3. Muutettiin kansainvälisen verkkosivukilpailun ja kansainvälisen uutislehden ensimmäinen 

palkinto plaketista kunniakirjaan. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XX vastaamaan aikaisemmin poistettua 

kohtaa kansainvälisistä kilpailuista. 

 

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 

 

1. Nimettiin saajat vuoden 2012-2013 Top Ten Nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan palkinnolle. 

2. Muutettiin hallituksen sääntöjä liittyen Leoklubin neuvoa-antavan paneelin jäseniin ja 

nimityskriteereihin, jotta helpotetaan ongelmaa avoinna olevista viroista.   

 

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa 

www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-571-

5466. 

 


