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YHTEENVETO 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

INDIANAPOLIS, INDIANA, USA 
1-5. marraskuuta, 2012 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Käsiteltiin ja hyväksyttiin Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International 

Foundationin 30. kesäkuuta, 2012 tilintarkastusraportit. 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Myönnettiin valtaoikeudet Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnan puheenjohtajalle ja Piiri- ja 

klubipalvelun toimikunnalle, neuvonpidossa hallintovirkailijoiden ja lainopillisen 
neuvonantajan kanssa, hoitaa piirin 301-A1 (Filippiinit) asioita. 

2. Vahvistettiin välittäjien enemmistön päätös piirin riidanratkaisuvaatimuksessa, jonka oli 
jättänyt Lions Club Singapore Shangri-La piirissä 308-A1 (Singapore); päätettiin, että 
kansainvälisen johtajan viran kannatustodistus lionille Tommy Choo Tuck Soonille, annettu 
piirin 308-A1 vuosikokouksessa on mitätön ja pätemätön eikä se ole voimassa; ja hylättiin 
Lions Club of Singapore Chatsworth piirissä 308-A1 esittämä kanne turhaksi ja vailla 
meriittiä.  

3. Hylättiin Lions Club of Jamnagar Cityn piirissä 323-J (Intia) jättämä kanne ja vahvistettiin 
ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin nimitykset, jotka Lions Clubs International oli 
aikaisemmin hyväksynyt. 

4. Muutettiin sopimuskohtaa Luvussa XV Hallituksen sääntökokoelmassa ottamalla mukaan 
viite ostosääntöihin. 

5. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XV tuotemerkkien käyttämisen osalta 
liittyen klubien/piirien projekteihin ja sellaisten projektien sponsoreihin ja muutettiin 
tuotemerkkisääntöjä järjestön tarjoamissa tuotto-ohjelmissa, jotka eivät liity jäsenmaksuihin. 

6. Hyväksyttiin päätös raportoitavaksi vuoden 2013 kansainvälisessä vuosikokouksessa muuttaa 
Hallituksen sääntökokoelman Lukua XI, Artiklaa 7 niin, että Ainaisjäsenen kertamaksu 
nostetaan summaan 650,00 US dollaria ja jos tämä ehdotus hyväksytään, muutetaan 
hallituksen sääntökokoelmaa vastaavasti. 
 
 

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille Valtakirjojen tarkastustoimikunnan jäsenille, 

jotka eivät saa muuta korvausta, tuleville piirikuvernööreille, tulevien piirikuvernöörien 
seminaarin henkilökunnalle ja päämajan henkilökunnalle Hampurin vuosikokoukseen. 

2. Muutettiin sääntöjä niin, että päämajan henkilökunnan  sallitaan avustaa Vaalitoimikuntaa 
vaalialueella. 

3. Muutettiin sääntöjä koskien kohteiden tarkastusten sallimista tarpeen mukaan toimikunnan 
päätöksellä. 

 
 



            

LG-439 FINNISH 

 

 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset moninkertaispiirissä 25 (USA), piirissä 111-NB 
(Saksa), piirissä 317-E (Intia) ja piirissä 322-C2 (Intia) ja jätettiin pöydälle aikaisemmin 
hyväksytty ehdotus, jonka oli jättänyt moninkertaispiiri 354. 

2. Muutettiin yhteyslionohjelmaa laajentamalla heidän antamaa apua tukemaan piirejä, joissa 
on jatkuvasti avoinna olevia piirikuvernöörin virkoja ja mentoroimalla vaikeuksissa olevia 
piirikuvernööritiimejä. 

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Laajennettiin hallintovirkailijan määritelmää ottamalla mukaan sihteeri Yleisrahaston ja 
Hätäapurahaston sijoitussääntöjen tiliotteissa. 

2. Hyväksyttiin vuoden 2012-2013 ennuste, joka oli ylijäämäinen. 
3. Hyväksyttiin ylimääräinen US$3 miljoonaa Yleisrahaston sijoituksista toiminnan 

rahoittamiseen. 
4. Muutettiin Lukua XXII, kappaletta A.2.b. (2) korottamalla entisten kansainvälisten 

johtajien, joilla on oikeus piirin sisäiseen budjettiin, määrää viiteen (5) 
moninkertaispiireissä, joissa jäsenmäärä on yli 40 000.  

5. Muokattiin Lukua XXII, kappaletta A.1.e ja E.1.a (2.) lisäämällä lause ", ellei paikalliset 
säännöt vaadi toisin."  Tämä muutos koskee vain virkailijoita Intiassa ja sen mukaisesti 
vaaditaan kuitti kaikista menoista paikallisten sääntöjen mukaisesti. 

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua XI, kappaletta A.2. koskien pankkiasioiden 
käyttöoikeutta. 

 
LCIF 
 
1. Hyväksyttiin Core 4 apuraha suuruudeltaan US$1 miljoona laajentamaan lionien Special 

Olympics -kisojen yhteydessä sponsoroimaa Opening Eyes -ohjelmaa. 
2. Hyväksyttiin Core 4 hallituksen ohjaama apuraha suuruudeltaan US$15 260 pilottiohjelmaan 

saniteettiprojektissa. 
3. Uudistettiin SightFirstin teknisten palvelujen sopimus Maailman terveysjärjestön kanssa, 

suuruudeltaan US$2 499 560 neljäksi vuodeksi. 
4. Nimitettiin LCIF:n edustaja Pan American Ophthalmological Foundation -säätiöön. 
5. Hyväksyttiin 80 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 3 921 

404 US dollaria. 
6. Jätettiin yksi apurahahakemus harkittavaksi. 
7. Hyväksyttiin 100 000 US dollarin suuruinen suurkatastrofiapuraha supermyrsky Sandyn 

tuhoalueille. 
8. Hyväksyttiin yritysdokumentti, joka vaaditaan luvan hakemiseen annuiteettilahjoituksille. 
9.  Muutettiin LCIF:n toiminta- ja sääntökokoelmaa seuraavasti: muutettiin sääntöä, joka koskee 

Tavallisen apurahan kriteerejä ja ohjeita, muutettiin sääntöä, joka määrittelee annettavat 
tunnustukset ja muutettiin LCIF:n toimintaa koskevaa lukua vastaamaan muutoksia 
pankkiasioissa, sijoituksissa ja jokavuotisessa tilintarkastuksessa. 

10. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman Lukua XVI seuraavasti: lisättiin 
Tilintarkastustoimikunta ja LCIF:n taloustoimikunta toimikunnat listaavaan kohtaan, 
päivitettiin humanitääristen apurahojen käyttösääntöjä, päivitettiin säännöt koskien 
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maksettuja korvauksia, päivitettiin säätiön pankkitilin allekirjoittajat ja poistettiin turhat 
kohdat sijoitus- ja sisäisen tilintarkastusten kohdissa. 

 
JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2013 tulevien piirikuvernöörien seminaarin sisältö ja aikataulu. 
2. Hyväksyttiin entisen kansainvälisen johtajan Phil Nathanin tilalle entinen 

kuvernöörineuvoston puheenjohtaja Mark Miller vuoden 2013 Tulevien piirikuvernöörien 
seminaarin ryhmänjohtajaksi. 

3. Päätettiin, että vuoden 2014 Tulevien piirikuvernöörien seminaari Torontossa, Kanadassa, 
koostuu kolmesta koulutuspäivästä. 

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin Ad Hoc -toimikunnan perustaminen hallituksen kokoonpanosta vuosille 2012-

2013 ja 2013-2014 ja päätettiin, että presidentti Wayne Madden on valtuutettu nimittämään 
toimikunnan puheenjohtaja ja korkeintaan seitsemän (7) muuta toimikunnan jäsentä. 

 

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Päätettiin, että moninkertaispiirit ja/tai piirit voivat hakea Perhe- ja naisjäsenten 

symposiumin apurahaa kerran kahden vuoden aikana. 
2. Päätettiin, että järjestön lioneille antamien jatkuvien arvokkaiden palvelujen takaamiseksi, 

alkaen toimivuonna 2013-2014 (1. heinäkuuta, 2013), uudet perhejäsenet maksavat täyden 
liittymismaksun ja täydet perustamismaksut. Sääntöjen mukaiset perhejäsenet, pääjäseneksi 
merkityn henkilön jälkeen, maksavat jatkossakin puolet (1/2) kansainvälisistä 
jäsenmaksuista. 

3. Päätettiin, että kaikki muutokset uuden jäsenen sponsoriin liittyen tulee tehdä 90 päivä 
kuluessa liittymispäivästä, voimassa välittömästi.  

4. Päivitettiin Perustajan palkintoa niin, että se myönnetään moninkertaispiirin ja piirin GMT-
koordinaattoreille, ei jäsenjohtajalle. Piirien GMT-koordinaattorien on saavutettava kahden 
prosentin jäsenmäärän kasvu saadakseen palkinnon. Moninkertaispiirin GMT-
koordinaattorin on saavutettava yhden prosentin jäsenkasvu saadakseen tämän palkinnon.  
Koska GMT-koordinaattorin virka on kolmivuotinen, tämä on progressiivinen kolmivuotinen 
palkinto ja se myönnetään joka vuosi perustuen nettojäsenkasvuun. 

5. Muutettiin laajennuspalkintoja uusien klubien perustajille. Tämä muutos tuo selvästi 
tunnistettavat palkinnot uuden klubin perustajalle. Tätä palkintoa ei myönnetä jälkikäteen.  
Muutetut palkinnot astuvat voimaan 1. heinäkuuta, 2013. 

6. Muutettiin osaston nimet luvussa XVIII vastaamaan osaston oikeaa nimeä, jonne materiaalit 
tulee lähettää. 

7. Pyydettiin, että ainaisjäsenen kertamaksu korotetaan summaan 650,00 US dollaria inflaation 
mukaisesti vuosien kuluessa ja ottaen huomioon, että maksua ei ole korotettu vuodesta 2005. 
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PR-TOIMIKUNTA 

1. Korjattiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XVII, sivua XVII-1, Artiklaa A., kohtaa 4.a. 
lisäämällä lause, "Mitään säännöllisesti lähetettäviä viestejä, lukuun ottamatta kansainvälisen 
presidentin viestejä, ei paineta," kappaleen loppuun. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Laajennettiin Lukutaito-ohjelma kestämään vähintään kymmenen vuotta perustuen maailman 

klubeilta saatuun innostuneeseen vastaanottoon ja koska on tärkeää laajentaa lionien 
sitoutumista lukutaitoon ja koulutukseen. 

2. Valittiin lionit ja leot palvelemaan panelisteina ja varapanelisteina Leoklubiohjelman 
neuvoa-antavan paneelin jäseninä kaudella marraskuu 2012 - lokakuu 2014. 

3. Hyväksyttiin ad hoc -toimikunnan perustaminen tarkistamaan nykyiset Lions Eyeglass 
Recycling Center (LERC) -keskuksen hallituksen säännöt ja raportoimaan mahdollisista 
sääntömuutoksista Palveluaktiviteettien toimikunnalle huhtikuun 2013 hallituksen 
kokoukseen. Hallituksen sääntöjen mukaisesti kansainvälinen presidentti valitsee 
toimikunnan jäsenet. Toimikunnan rahoitus, jonka oletetaan olevan vähäinen, tulee 
Palveluaktiviteettien jaostosta. 

 
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa 
www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-571-
5466. 


	TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA
	SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

