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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Dubai, UAE/New Delhi, Intia 
8-13. marraskuuta, 2017 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

1. Poistettiin toimintakielto piirissä 321-A3 (Intia), jotta piiri pystyy järjestämään 
vaalit piirikuvernöörin, ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin virkojen 
täyttämiseksi alkaen toimivuonna 2018-2019. 

2. Hylättiin Ghaziabad Senior ja Shamli Doab lionsklubien tekemät valitukset 
moninkertaispiirissä 321 (Intia) Moninkertaispiirin erimielisyyksien 
ratkaisutoimenpiteiden mukaisesti. 

3. Annettiin lainopilliselle neuvonantajalle oikeus myöntää lisenssi ”Lions” nimen ja 
Lions Clubs Internationalin logon käyttämiseksi Lions Co-ordination Committee 
of India Association (LCCIA) -toimikunnan toimesta. 

4. Annettiin lupa entiselle jäsenelle, entinen piirikuvernööri Gil-Moo Parkille liittyä 
jäseneksi lionsklubiin sillä ehdolla, että hän ei saa palvella missään piirin, 
moninkertaispiirin tai kansainvälisessä johtotehtävässä tulevaisuudessa ja jos 
entinen piirikuvernööri Gil-Moo Park osallistuu mihinkään tai tukee mitään 
lakitoimenpiteitä lionstoimintaan liittyen, hänet erotetaan automaattisesti 
järjestöstä eikä häntä voida sen jälkeen hyväksyä minkään klubin jäseneksi. 

5. Muutettiin Klubin malli- ja ohjesääntöä Hallituksen sääntökokoelman luvussa VII, 
yhdenmukaistamaan aikaisemmin hyväksytyt muutokset liittyen ainaisjäseniin. 

6. Muutettiin Klubin malli- ja ohjesäännön lukua VII Hallituksen sääntökokoelmassa 
tekstin selventämiseksi. 

7. Muutettiin lukua XV, kappaletta C.13. hallituksen sääntökokoelmassa, jotta se 
olisi yhdenmukainen aikaisemmin hyväksyttyjen muutosten kanssa liittyen 
hätäapurahastoon. 

8. Muutettiin lukua XV, kappaletta C.14. hallituksen sääntökokoelmassa, jotta se 
olisi yhdenmukainen aikaisemmin hyväksyttyjen muutosten kanssa liittyen 
kansainvälisten virkojen pätevyysvaatimuksiin. 

9. Muutettiin kohtaa Puolueettomasta tarkkailijasta hallituksen sääntökokoelman 
luvussa XV selventämällä kuka voi pyytää puolueetonta tarkkailijaa.  

10. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2018 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa, jonka mukaan selvennetään piirikuvernöörin virkaan liittyviä 
velvollisuuksia. 

11. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2018 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa muuttaa kansainvälistä ohjetta liittyen pitkän aikavälin 
suunnittelutoimikunnan jäseniin vastaamaan kansainvälisiin ohjesääntöihin 
tehtyjä muutoksia.  

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 

1. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille Valtakirjojen tarkastustoimikunnan 
jäsenille, jotka eivät saa muuta korvausta, tuleville piirikuvernööreille, tulevien 
piirikuvernöörien seminaarin henkilökunnalle ja päämajan henkilökunnalle Las 
Vegasin vuosikokoukseen. 

2. Muutettiin 2018 Las Vegasin vuosikokouksen aikataulua. 
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PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Myönnettiin suojeleva status hurrikaani Marian vaikutusalueella toimiville 
klubeille piirissä 51 (Puerto Rico) 9. huhtikuuta 2018 saakka.   

2. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset piirissä 20 (New York), 
moninkertaispiirissä 105 (Iso-Britannia ja Brittein saaret), moninkertaispiirissä  
410 (Etelä-Afrikka), piirissä 322 B (Intia) ja piirissä 403 A2 (Länsi-Afrikka). 
Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset piirissä 316 A (Intia), piirissä 316 H 
(Intia) ja piirissä 3232 B (Intia) sillä ehdolla, että jokaisessa uudessa piirissä on 35 
klubia ja 1250 jäsentä hyvässä asemassa viimeistään 31. joulukuuta 2017.   

3. Hyväksyttiin lisärahoitus $147 000 naisjäsenten aloitteen kehittämiseksi ja 
laajentamiseksi. Aloite käynnistetään ensi vuonna.  

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2017-2018 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

2. Hyväksyttiin muutokset Hallituksen sääntökokoelmaan liittyen yleisiin matkustus- 
ja korvaussääntöihin.   

 
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2018 piirikuvernööri-elektien seminaarin sisältö, aikataulu ja 
ryhmänjohtajat. 
 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin kolme PR-apurahahakemusta, yksi moninkertaispiiriin LB (Brasilia) 
suuruudeltaan $6000, yksi yksittäispiiriin 50 (Havaiji) suuruudeltaan $2500 ja 
yksi yksittäispiiriin (Algeria) suuruudeltaan $2500. 

2. Saatiin Talous- ja päämajatoimikunnan hyväksyntä rahoituksen myöntämiseksi 
tukemaan kahta uutta kansalaistoiminnan päivää Intiassa ja Koreassa, 
suuruudeltaan $295 400 kattamaan yhden vuoden kulut Intiassa ja kolmen vuoden 
kulut Koreassa. 

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XIX, Virallinen protokolla, 
vastaamaan uutta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän (GAT) rakennetta ja 
muuttamalla entisen kuvernöörineuvoston puheenjohtajan viran kohtaa 
protokollalistalla. 

4. Muutettiin Lukua XIX, kappaletta D Hallituksen sääntökokoelmassa tukemaan 
uusia kilpailuun liittyviä sääntöjä. Lisäksi poistettiin kokonaisuudessaan Luku 
XIX, Kansainvälisen kilpailun säännöt, jotta tuetaan uusia kilpailusääntöjä. 

  
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Pidennettiin ”Tervetuloa kotiin” -pilottiohjelmaa 30. kesäkuuta 2019 saakka. 
2. Hyväksyttiin sääntö, joka estää uuden klubin konsulttia toimimaan 

samanaikaisesti Maailmanlaajuisessa toimintaryhmässä, voimassa alkaen 1. 
heinäkuuta 2018. 
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3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua X, Kappaletta A.5.a antamalla 
enemmän joustovaraa kun uusi klubi hakee lupaa käyttää vaihtoehtoista nimeä 
eikä uuden klubin nimi ole tavanomaisesti paikkakunnan nimi.   

4. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelmaa vastaamaan aikaisemmin hyväksyttyä 
päätöstä nostaa liittymismaksu 25 dollarista 35 dollariin sekä uusille että 
perustajajäsenille. 

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XVII, Kappaletta C.4 antamalla 
Leosta lioniksi -jäsenille ja opiskelijajäsenille oikeus raportoida tietoja MyLCI:ssa 
paperiraporttien lisäksi. 

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua X, Kappaletta A.3 liittyen 
perustamismaksujen maksamiseen antamalla klubeille tarpeeksi aikaa maksaa 
maksut uusista perustajajäsenistä, jotka on hyväksytty ja lisätty ensimmäisten 90 
päivän aikana. 

7. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua X, Kappaletta C.3 myöntämällä 
jäsenkehityksen toimikunnalle oikeus hyväksyä klubien tekemät protestit 
kyselyjen kautta, jotta protestit pystytään ratkaisemaan nopeammassa 
aikataulussa. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

1. Myönnettiin yksi ylimääräinen vuoden 2016-2017 Vuoden leot -palkinto. 
3.       Päivitettiin leo-moninkertaispiirien ja piirien virkailijoiden pätevyysvaatimuksia ja 

vaaliprosessia. 
4.       Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XXIV, Kappaletta B.2. 

Muuttamalla Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kansainvälistä rakennetta 
lisäämällä kolmas varapuheenjohtaja. 

5.       Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XXII, kappaletta A.17 
päivittämällä Leoklubiohjelman neuvoa-antavan paneelin jäsenten 
pätevyysvaatimuksia ja nimitysprosessia.  
 
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta 

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