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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Savannah, Georgia, USA 
1.–4. maaliskuuta 2016 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

1. Perustettiin ad hoc -toimikunta tarkistamaan kolmanneksi varapresidentiksi ja 
kansainväliseksi johtajaksi pyrkiviin ehdokkaisiin liittyvät vaatimukset. 
Toimikunnassa on seitsemän (7) hallintovirkailijoiden nimeämää jäsentä. 
Lisätarkistuksen pyysi seuraava sääntö- ja ohjesääntötoimikunta. 

2. Annettiin työvaliokunnalle valtuudet muuttaa sopimuksen mukaan  rahastonhoitajan 
velvollisuuksia, virkavuoden pituutta ja palkkiota. 

3. Muutettiin piirikuvernöörin erottamissääntöjä luvussa XV hallituksen 
sääntökokoelmassa vaatimalla, että sääntöjen mukaisesti suurimman osan hyvässä 
asemassa olevista piirin klubeista on pyydettävä tarkistusta. 

4. Muutettiin lukua III, kappaletta E.6. hallituksen sääntökokoelmassa siten, että se 
vastaa uutta LCIF:n hallituksen rakennetta. 

5. Muutettiin lukua XV, kappaletta C ja kappaletta L hallituksen sääntökokoelmassa 
poistamalla tarpeetonta kieltä. 

6. Muutettiin lukua XV hallituksen sääntökokoelmassa tekemällä se yhdenmukaiseksi 
edellisten muutosten kanssa, jotka liittyvät kolmannen varapresidentin viran 
palauttamiseen. 

7. Muutettiin piirikuvernöörin ja ensimmäisen sekä toisen varapiirikuvernöörin 
vaalimenettelyä luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa sallimalla suurempi 
joustavuus siitä, kuka saa tehdä valituksen, ja sallimalla virallisten valitusasiakirjojen 
toimittaminen sähköisesti.  

8. Muutettiin hyvän moraalisen henkilön käsitettä ja mainetta yhteisössä luvussa XV 
hallituksen sääntökokoelmassa antamalla klubeille valta päättää, täyttääkö heidän 
yhteisönsä henkilö jäsenyysvaatimukset, ja tietyissä olosuhteissa yhdistyksen imagon 
säilyttämiseksi valtuuttamalla sääntö- ja ohjesääntötoimikunta ja kansainvälinen 
hallitus tarkistamaan klubien jäsenet. 

9. Hyväksyttiin päätös raportoitavaksi vuoden 2016 kansainvälisessä vuosikokouksessa, 
jonka mukaan korjataan kansainvälistä ohjesääntöä muuttamalla PR-toimikunnan 
nimi muotoon markkinoinnin ja viestinnän toimikunta.  

 
VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA 
 

1. Muutettiin vuosikokouksen tarjoussääntöä sallimalla yhdistyksen valita 
vuosikokouksen pitopaikka seitsemän (7) vuotta etukäteen. 

2. Valittiin Montreal, Quebec, Kanada vuoden 2021 Lions Clubs Internationalin 
vuosikokouksen pitopaikaksi. 

 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Jatkettiin piirin 201-Q2 (Australia) Tabubil-lionsklubin suojeleva tila 4. syyskuuta 
2016 asti.   

2. Laajennettiin piiriä 351 (Libanon, Jordania ja Irak) siten, että siihen sisältyy myös 
Palestiinan valtio.   
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3. Hyväksyttiin muutos moninkertaispiirin 3 (Oklahoma) toimittamaan 5. lokakuuta 
2015 hyväksyttyyn piirijakoehdotukseen, joka antaa uusille piireille nimet piiri 3-
E, piiri 3-SW ja piiri 3-NW ja joka lykkää piirijakoa yhdellä vuodella siten, että 
uudet piirit astuvat voimaan vuoden 2017 kansainvälisen vuosikokouksen 
päättyessä.   

4. Hyväksyttiin päätös yhdistää piiri 305-S1, piiri 305-S2 ja piiri 305-S3 siten, että 
uusi piiri on nimeltään 305-S (muutos astuu voimaan vuoden 2016 kansainvälisen 
vuosikokouksen päättyessä) ja ohjeistettiin näiden piirien jäseniä pitämään vaalit, 
joissa valitaan piirikuvernööri palvelemaan toimivuodeksi 2016-2017.    

5. Hyväksyttiin siirtymäkauden piirien paikallisten lionien suosittelemat lionjohtajat 
palvelemaan piirikuvernööreinä siirtymäkauden piireissä toimivuonna 2016-2017.   

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa korjaamalla tavallisten lionsklubien 
malli- ja ohjesääntöjä siten, että niihin sisältyy klubien LCIF-koordinaattori.  

7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että Palestiinan valtio ja Kosovon 
tasavalta huomioidaan virallisina Lions Clubs Internationalin maina.  

8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa siten, että kansainvälinen presidentti saa 
hylätä kansainväliseen vuosikokoukseen liittyviä kuluja, mikäli 
piirikuvernöörielekti ei osallistu täysimittaisesti piirikuvernöörielektien 
seminaariin. 

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin muutos yleisrahaston sijoituspäätöksiin siten, että ne vastaavat 
hätäapurahaston sijoituspäätöksiin liittyvien varojen kohdentamista.  

2. Hyväksyttiin vuoden 2016 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

3. Hyväksyttiin muutos etuuspohjaisen järjestelyn rahoitussääntöihin. 
4. Hyväksyttiin muutos yleisrahaston sijoituspäätöksen lausuntoon riippuen 

ehdotetun päätöksen toteuttamisesta vuoden 2016 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa koskien hätäapurahastoon liittyvän kansainvälisen ohjesäännön 
muuttamista.  

5. Hyväksyttiin lisärahoitus loka-/marraskuussa ja maalis-/huhtikuussa 2017-2018 
pidettävien hallitusten kokousten yhteisbudjetille ja hyväksyttiin poikkeus 
hallintovirkailijoiden matka- ja toimistokulujen korvaussääntöihin sallimalla 
korkeintaan kaksi lisäpäivää matkustamiseen.     

6. Hyväksyttiin uusien jäsenten korotetut liittymis- ja perustamismaksut, joista 
kumpikin on 35,00 US$ alkaen 1. heinäkuuta 2017. 

 
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin rahoitus tukemaan Papua-Uuden-Guinean lionien klubitasoista 
koulutusta. Koulutus alkaa toimivuonna 2016-2017 ja sen summa on 2 000 US$ 
vuodessa seuraavien kolmen vuoden ajan. 

2. Toimivuoden 2016-2017 ehdotetun budjetin hyväksymisestä riippuen hyväksyttiin 
opintosuunnitelma ja rajoitettu rahoitus tukemaan kahta aloittavien lionjohtajien 
koulutusinstituuttia (ELLI) vaatimukset täyttäville lioneille Afrikassa toimivuoden 
2016-2017 aikana. Afrikan GLT-johtajat suorittavat kaikki suunnittelu- ja 
toteutustoimenpiteet. 
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3. Toimivuoden 2016-2017 ehdotetun budjetin hyväksymisestä riippuen hyväksyttiin 
yhden kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) lisääminen toimivuoden 2016-2017 
lionjohtajien koulutusinstituutin aikatauluun vaatimukset täyttäville lioneille 
ISAAME-alueella. 

4. Toimivuoden 2016-2017 ehdotetun budjetin hyväksymisestä riippuen hyväksyttiin 
yhden kouluttajien koulutusinstituutin (FDI) lisääminen toimivuoden 2016-2017 
lionjohtajien koulutusinstituutin aikatauluun vaatimukset täyttäville lioneille 
USA:ssa, siihen kuuluvilla alueilla ja Kanadassa. 

5. Toimivuoden 2016-2017 ehdotetun budjetin hyväksymisestä riippuen hyväksyttiin 
uuden lionskouluttajaohjelman suunnittelu, kehittely ja toteutus alkaen 
toimivuonna 2016-2017. 

 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Muutettiin leosta lioniksi -jäseniin ja opiskelijajäseniin liittyvää hallituksen 
sääntökokoelmaa poistamalla jäsenyyshakemusten muutoksiin liittyvät viitteet, 
joiden mukaan hakemukset ovat riippuvaisia jommankumman jäsentyypin 
hyväksymisestä. 

2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä sana "palkinto" siten, että nimi 
vaihdetaan muotoon Jäsenpalkinto-ohjelmat. 

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittyen Key-palkintoihin siten, että 
poistettiin palkintojen raportoimiseen ja käsittelyyn liittyvät nimenomaiset 
viitteet. 

4. Poistettiin piirin GMT-koordinaattorin laajennuspalkinto hallituksen 
sääntökokoelmasta. 

5. Poistettiin luvussa XVII hallituksen sääntökokoelmassa luetellut Charter 
Monarch- ja Monarch Milestone Chevrons -palkintovaatimukset.  

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä lukuun XVII uusi Chevrons-
osio. 

7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa poistamalla maat, joihin 
raukeamislauseke vaikuttaa. 

 
PR-TOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin seuraavan vuosisadan ohjelma LCI:n markkinointitiimin ja PR-
toimikunnan suosittelemin muutoksin, jotka lisätään työvaliokunnan 
tarkastettavaksi toimitettavaan lopulliseen ohjelmaluonnokseen. 

2. Ehdotettiin muutos, jonka mukaan PR-toimikunnan nimi muutetaan muotoon 
markkinointiviestinnän toimikunta. 
 

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

1. Annettiin toimivuoden 2014-2015 kymmenen parhaan nuorisoleirin ja 
nuorisovaihtojohtajan palkinnot. 

2. Päivitettiin luku I vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. 
3. Päivitettiin luku XXII vastaamaan nykyisiä käytäntöjä. 
4. Päätettiin lopettaa Lionien ympäristöaiheinen valokuvakilpailu toimivuoden 2016-

2017 päättyessä. 
5. Muutettiin Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin toimikautta. 
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Lisätietoja kaikista yllä mainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivustolta 

osoitteessa www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse 
+1 630-571-5466. 

 

http://www.lionsclubs.org/
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