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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Ateena, Kreikka 
24.-27. maaliskuuta 2017 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin päätös palkata kaksi sisäistä tilintarkastajaa suorittamaan LCI:n ja 
LCIF:n sisäinen tilintarkastus. Tilintarkastajat raportoivat suoraan kansainväliselle 
presidentille ja tilintarkastustoimikunnan puheenjohtajalle. 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

1. Hylättiin moninkertaispiirin 317 (Intia) sovittelutoimikunnan lopullinen päätös, 
ylläpidettiin valitus ja julistettiin moninkertaispiirin 317 kansainvälisen johtajan 
kannatus entiselle piirikuvernöörille Valwalkerille mitättömäksi ja vailla 
pätevyyttä.  Todettiin kaikki Bangalore West lionsklubiin liittyvät asiat ja 
valitukset päätetyiksi, lopullisiksi ja kaikkia osapuolia sitoviksi. 

2. Hylättiin piirin 24 (Virginia, USA) jättämä sääntöjä koskeva kanne liittyen 
moninkertaispiirin 24 piirijaon muutoksesta johtuvasta erimielisyydestä. Todettiin 
kaikki piiriin 24-D liittyvät asiat ja valitukset päätetyiksi, lopullisiksi ja kaikkia 
osapuolia sitoviksi. 

3. Poistettiin piirikuvernööri Tien Kuei Weng piirikuvernöörin virasta piirissä 300-
C1 (moninkertaispiiri 300 Taiwan), koska hän ei ole noudattanut kansainvälisiä 
ohjesääntöjä ja kansainvälisen hallituksen sääntöjä.  Ilmoitettiin, että Tien Kuei 
Wengiä ei kutsuta tulevaisuudessa Lions Clubs Internationalin, minkään klubin tai 
piirin entiseksi piirikuvernööriksi eikä hänellä sen vuoksi ole mitään tähän virkaan 
kuuluvia etuoikeuksia. Päätettiin että ensimmäinen varapiirikuvernööri Lion Yu-
Jien Yeh palvelee piirikuvernöörin virassa loppukauden 2016-2017 ja hän voi 
toimia piirikuvernöörin virassa toimivuonna 2017-2018. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XV vaatimalla, että lionien tulee 
hakea etukäteen lupaa käyttää järjestön tuotemerkkejä mobiilisovelluksissa. 

5. Muutettiin Piirin mallisääntöä kohdassa III hallituksen sääntökokoelman Luvussa 
VII korjaamalla yksi kirjoitusvirhe. 

6. Muutettiin Piirin mallisääntöä kohdassa VI hallituksen sääntökokoelman Luvussa 
VII kyseisen kohdan selventämiseksi. 

7. Muutettiin Liitettä D, Liitettä E ja Liitettä F Piirin malli- ja ohjesäännöissä 
Hallituksen sääntökokoelman luvussa VII, yhdenmukaistamalla aikaisemmin 
hyväksytyt muutokset liittyen ajankohtaan jolloin maksamattomat laskut voidaan 
maksaa. 

8. Muutettiin Liitettä A Piirin malli- ja ohjesäännöissä Hallituksen sääntökokoelman 
luvussa VII, yhdenmukaistamalla aikaisemmin hyväksytyt muutokset liittyen 
nimitystoimikunnan kokoonpanoon. 

9. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2017 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa muuttaa Lukua II, kohtaa 5(c) kansainvälisessä ohjesäännössä 
antamalla samasta piiristä olevien kansainvälisen johtajan ja hallintovirkailijan 
palvella samanaikaisesti hallituksessa.  

10. Muutosehdotus raportoitavaksi vuoden 2017 kansainvälisessä vuosikokouksessa 
muuttaa Lukua II, kohtaa 4 kansainvälisessä ohjesäännössä niin, että muutetaan 
kansainvälisen virkailijan kannatusta kahdesta (2) kolmeen (3) perättäiseen 
vuosikokoukseen jälkeen ja lisätä vaatimus kolmen vuoden odotusajasta 
kansainväliselle johtajaehdokkaalle, joka hakee toista kannatusta ensimmäisen 
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kauden jälkeen ja vaaditaan kolmen (3) vuoden odotusaika kansainväliselle 
varapresidenttiehdokkaalle kahden peräkkäisen kannatuksen jälkeen. 

 
VUOSIKOKOUS 

1. Seuraavat kaupungit valittiin vuosien 2022, 2023 ja 2024 kansainvälisten 
vuosikokousten pitopaikoiksi: 

• 2022 – New Delhi, Intia 
• 2023 – Boston, Massachusetts, USA 
• 2024 – Melbourne, Australia 

 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Muutettiin Klubin erinomaisuuspalkinnon ja Piirin ansiopalkinnon vaatimuksia 
tukemaan paremmin LCI Forward -aloitetta. 

2. Myönnettiin Juba Host lionsklubille, Etelä-Sudan, suojeleva status. 
3. Nimitettiin lionit palvelemaan piirikuvernöörin virassa siirtymäkauden piireissä 

toimivuonna 2017-2018. 
4.  Nimitettiin toinen varapiirikuvernööri Alba Guadalupe Del Duke De Hidalgo 

palvelemaan vuonna 2017-2018 piirikuvernöörinä piirissä D-2 (El Salvador). 
5.  Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa korjaamalla edellisen kansainvälisen 

presidentin nimikylttiin liittyvää sääntöä. 
6.  Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa niin, että uuden klubin hakemukseen 

tarvitaan vain yksi opaslion ja kannustettiin kaikkia klubeja pyytämään opaslionin 
virkaa, jos klubi hyötyisi opaslionin virasta. 

7.  Muutettiin klubin malli- ja ohjesääntöä ottamalla mukaan uusia virkoja, 
laajentamalla klubin varapresidentin virkaa ja uudenaikaistamalla lionsklubien 
toimintaa. 

8.  Muutettiin Piirin malli- ja ohjesääntöä liittyen piirikuvernöörin neuvoa-antavan 
toimikunnan toimintaan ottamalla mukaan klubin varapresidentti ja muita klubin 
virkailijoita tilanteen mukaan. 

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2017 kolmannen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

2. Hyväksyttiin korkeintaan US$2,2 miljoonaa yhteisbudjetiksi kattamaan loka-
/marraskuun ja maalis-/huhtikuun 2018-2019 hallituksen kokoukset. 

3. Muutettiin hallintovirkailijan matkustus- ja kulukorvaussääntöjä hyväksymällä, 
että varapresidentin hallituksen kokouksen budjetti voi ylittää $2 000 000, jos 
varapresidentin kotimaan taloudelliset ja valuuttakurssiin liittyvät tekijät näin 
edellyttävät.  

 
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin, että entinen kansainvälinen johtaja Stephen Glass (West Virginia, 
USA) korvaa entisen kuvernöörineuvoston puheenjohtajan Dr. Dato Nagaratnam 
(Malesia) vuoden 2017 piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajana 
englantia puhuvassa ryhmässä. 

2. Muutettiin lukua XIV, kappaletta A.1.-3. hallituksen sääntökokoelmassa, jotta 
missiolausunto, tavoitteet ja ohjelman tarkoitus sopivat yhteen LCI Forwardin 
kanssa. 
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PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin pilottiprojektina toteuttava kansainvälinen klubi, joka liittyy 
kaksivuotiseen satavuotisjuhlakauteen. Jäsenkehitystoimikunta valvoo tätä 
pilottia. 
 

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin uusi Globaali toimintatiimi toteutettavaksi vuoden 2017-2018 
aikana. 

2. Hyväksyttiin laajan mittakaavan apurahaohjelma toteutettavaksi vuonna 2017-18 
tukemaan jäsenkasvua. 

3. Hyväksyttiin Uusien ja aloittavien maiden toimikunta jatkamaan toimintaa vuoden 
2017-2018 aikana. 

4. Hyväksyttiin Perhe- ja naisjäsenkehityksen toimintatiimin jatkaminen Japanissa. 
5. Hyväksyttiin Erityisklubiohjelma toteutettavaksi vuoden 2017-2018 aikana. 
6. Poistettiin vaatimus piirikuvernöörin hyväksynnästä kun klubiin lisätään yli 30 

jäsentä. 
 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin kaikki satavuotisjuhlan apurahahakemukset moninkertais- ja 
yksittäispiireistä. 

2. Hyväksyttiin Kansainvälisen johtajuuspalkinnon uusi design. 
3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XVI, jotta se vastaa LION-lehden 

digitaalisen version vaatimuksia. 
4. Lisättiin Presidentin palkinnon ja Johtajuuspalkinnon määriä 2 500 kumpaakin 

vain toimivuodelle 2017-2018. 
 

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin Diabetekseen liittyvä strateginen suunnitelma. 
2. Yhdenmukaistettiin moninkertaispiirin ja piirin ohjelmajohtajan virkoja 

vastaamaan uutta palvelurakennetta. 
3. Nimitettiin jäsenet vuoden 2017-2019 leoklubiohjelman neuvoa-antavaan 

paneeliin. 
4. Nimitettiin varajäsenet vuoden 2017-2019 leoklubiohjelman neuvoa-antavaan 

paneeliin. 
5. Nimettiin saajat vuoden 2015-2016 Top Ten Nuorisoleiri- ja vaihtojohtajan 

palkinnolle. 
6. Jatkettiin Nuoriso Ad Hoc -toimikunnan kautta vuoteen 2017-2018. 
7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa luvun I otsikkoa. Aikaisempi otsikko 

”Aktiviteetit” muutettiin sanaksi ”Palvelu.” 
8. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelman lukua I vastaamaan uutta 

palvelurakennetta. 
9. Lisättiin hallituksen sääntökokoelman lukuun XXII, kappale A, tuki leojen 

aluefoorumille. 
 
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta 

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

http://www.lionsclubs.org/
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