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YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ
LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS

CHICAGO, ILLINOIS, USA
17.-21. LOKAKUUTA 2003

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vakuutusseminaari v. 2004 Detroitin/Windsorin kansainväliseen
vuosikongressiin.

2. Nopeutettiin sääntöjenmukaisen valituksen tarkastelua piirin 324-A1 piirirajojen
muuttamisesta.

3. Evättiin sääntöjenmukainen valitus piirin 324-A1 piirirajojen muuttamisesta.

4. Vahvistettiin sääntöjenmukaisten valitusten ratkaisutoimenpide ilman oikeudenkäyntiä.

5. Nopeutettiin sääntöjenmukaisen valituksen tarkastelua kansainvälisen johtajan vaalin
kannatuksesta piirissä 310.

6. Pidettiin voimassa sääntöjenmukainen valitus kansainvälisen johtajan vaalin
kannatuksesta piirissä 310; vaali kumottiin ja määrättiin pidettäväksi uudet vaalit.

7. Nimitettiin kansainvälinen johtaja Melvin M. Nakamura uudeksi ”rekisteröidyksi”
edustajaksi Havaijille.

8. Ehdotettiin muutos kansainväliseen ohjesääntöön vaatimuksen poistamiseksi pitää yksi
vuotuinen hallituksen kokous kansainvälisessä päämajassa.

KONGRESSITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Lionien festivaali vuoden 2004 kansainvälisen vuosikongressin aikana
pidettäväksi Windsorissa, Ontariossa, Kanadassa perjantaina 9. heinäkuuta 12.-15.30.

2. Hyväksyttiin muutettu aikataulu v. 2004 kansainväliseen vuosikongressiin
Detroitissa/Windsorissa.

3. Hyväksyttiin päiväraha ilman muuta korvausta palveleville valtakirjojen
tarkastustoimikunnan jäsenille, tuleville piirikuvernööreille, DGE-seminaarin
opettajakunnalle ja päämajan henkilöstölle vuoden 2004 kansainväliseen
vuosikongressiin.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi Winnipeg Beach Donnottor-Lakeside -lionsklubin siirron piiristä 5M-13 piiriin
5M-11 Minnesotassa, USA:ssa.
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2. Hyväksyi valittaen 435 klubin lakkauttamisen.

3. Kahdeksan aikaisemmin lakkautettua klubi palautettiin hyvään asemaan, sen jälkeen
kun lakkauttamisen syyt oli poistettu.

4. Hyväksyi Kyproksen pohjoisosan määritelmän muutoksen piiriin kuulumattomaksi
alueeksi. Viittä olemassa olevaa klubia tuolla alueella neuvotaan muuttamaan klubien
nimet järjestön sääntöjen mukaisesti 1. huhtikuuta 2004 mennessä. Jos näin ei tapahdu,
klubit lakkautetaan, mutta niille annetaan mahdollisuus, että ne organisoidaan uudelleen
uusilla klubinimillä.

5. Hyväksyi vaatimuksen lähettämisen MD 118:n (Turkki) kuvernöörineuvostolle federaatio-
ongelmien ratkaisemiseksi piirissä 118-U, jossa 14 klubia piirissä vastustaa sitä.

6. Hyväksyi kymmenen piirin piirirajojen muutosehdotukset, jotka tulevat voimaan 10.
heinäkuuta 2004, sekä lykkäsi yhden ehdotuksen.

7. Määräsi Timor Lesten olemaan osa piiriä 201-Q1, Australia.

8. Hyväksyi piirin 120, Viro, statuksen muutoksen ”väliaikaispiiristä” ”yksittäispiiriksi”.

9. Hyväksyi seitsemän piiri- ja klubivirkailijoiden seminaaria pidettäväksi vuoden 2004
kansainvälisessä vuosikongressissa Detroitissa/Windsorissa.

10. Hyväksyi hindinkielen tulkin kulut DGE-seminaareihin ja kansainvälisiin
vuosikongresseihin tuleviin kolmeen vuosikongressiin; suurin määräraha on US$2 500
vuodessa.

11. Poisti hallituksen sääntökokoelmasta säännöt, jotka koskevat piirikuvernöörien
kirjelomakkeiden ja -kuorien painattamista kansainvälisessä päämajassa.

12. Muutti 100 % piirikuvernöörin palkinnon säännöt, jotka tulevat voimaan heinäkuussa
2004.

13. Muutti säännöt matkakulujen erityiskorvausperiaatteesta ylimenokauden piirien
piirikuvernöörien puolisoille.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Siirsi ylijäämävarat hätäapurahastosta yleisrahastoon sääntöjen mukaisesti.

2. Tilintarkastustoimikunta tapaa henkilökohtaisesti vuotuisen tilintarkastuksen päättymisen
jälkeen.

3. Hyväksyi toimivuoden 2003-2004 ensimmäisen neljänneksen ennusteen ylijäämällä
US$71 123.

4. Yhdisti tavoitteet strategisessa suunnittelukysymyksessä 7.
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5. Hyväksyi pankkipäätöksen Banco de la Republica Oriental de Uruguaylle antaen
valtakirjan lion Sr. Luis Solari Rodriguezille.

6. Muutti hallituksen periaatteet, jotka koskevat virkailijoiden ja johtajien kulujen
ennakkomaksuja ja henkilökohtaisten kulujen takaisinmaksua.

7. Tutki piirikuvernöörin kulujen määrärahoja maalis/huhtikuun 2004 hallituksen kokousta
varten.

8. Tutki piirikuvernöörien kulukorvauksen ajoitusta suhteessa klubien maksuista saatavissa
oleviin varoihin.

9. Vähensi virkailijoiden ja piirikuvernöörien säännöllisiä postituksia yhdeksi kerraksi
viikossa.

10. Poisti Karen J. Dolinickin ja lisäsi Peter J. Lynchin vahvistettuna sekkien allekirjoittajana.

LCIF

1. Oikeutti LCI:n/LCIF:n yhteisen tilintarkastustoimikunnan pyytämään
tilintarkastuspalvelutarjouksia.

2. Hyväksyi budjetin ennustemuutoksen Lions-Questille ja SightFirstin teknisen
neuvonantajan palvelusopimukseen.

3. Oikeutti LCIF:n avaamaan pankkitilin vuoden 2003 suoramarkkinoinnilla suoritettavaan
varainkeräyskampanjaan.

4. Hyväksyi Lionien syyskuun 11:nnen valmistelutoimikunnan pyynnön rajoittaa 11/9
hätäapurahoituksen jäljellä olevaa tasetta (suunnilleen US$950 000) surua käsittelevien
tilaisuuksien ja leirien tukemiseen 11/9 uhreille. Nämä ovat osoittautuneet erittäin
menestyksellisiksi. Tähän mennessä on pidetty kahdeksantoista ja 800 uhria on hyötynyt
näistä.

5. Hyväksyi useita toimenpiteitä Lionien edullisen kuulolaiteohjelman (Lions Affordable
Hearing Aid Program=LAHAP) tukemiseksi, mukaan lukien (1) apurahan audiologien
kokouksen pitämiseksi, jotta he voivat tarkastella tietoja kliinisestä koevaiheesta; (2)
luvan rajoitettuun pilottiohjelmaan LAHAP-kuulolaitteen tarjoamiseksi jäsenetuna lioneille
USA:ssa ja Intiassa.

6. Hyväksyi US$153 720 kahden vuoden apurahan Tennesseen lionien näkökeskukselle ja
sen henkilöstölle koulutuksen ja teknisen avun antamiseksi Core 4:n Lasten
erikoiskameralla suoritettujen näkötutkimusapurahojen saajille.

7. Valtuutti kannattavuusselvityksen suurta varainkeräyskampanjaa varten laajennetun
SightFirst-ohjelman tukemiseksi. Pidetään myös erityinen symposiumi, jotta sokeiden
puolestapuhujat, tiedemiehet/naiset ja muut asiantuntijat voivat tunnistaa uusia
tilaisuuksia taistella sokeutta vastaan 21. vuosisadalla äskettäisen tieteellisen kehityksen
huomioon ottaen.

8. Hyväksyi 50 tavallista, Core 4 ja kansainvälistä apurahaa yhteensä
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US$2 095 100; lykkäsi neljä apuraha-anomusta.

9. Hyväksyi Melvin Jones -jäsenyyden progressiivisen tunnustusohjelman laajennuksen
US$100 000:n lahjoitustasolle (US$60 000:sta) sekä lisäsi MJF:n uuden erityisluokan –
”LCIF:n humanitaariset yhteistyökumppanit” tason – lahjoituksista, joiden yhteistummat
ylittävät US$100 000. Hyväksyttiin rintamerkin ennakkomallit.

10. Muutti LCIF Policy Manualin ja Hallituksen sääntökokoelman LCIF-lukua valtuutettujen
pankkitilin allekirjoittajien päivittämiseksi.

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyi vuoden 2004 Tulevien piirikuvernöörien seminaarin suunnitelman ja
opettajakunnan Detroitiin/Windsoriin.

2. Mahdollisesti alhaisen ilmoittautumisen johdosta (vain kaksitoista
moninkertaispiirin/yksittäispiirin MERL-johtajaa) piirin MERL-johtajia kutsutaan
osallistumaan v. 2004-2005 moninkertaispiirin/yksittäispiirin MERL-johtajien seminaariin
puheenjohtajille, jotka edustavat Australiaa, Uutta-Seelantia, Papua-Uutta-Guineaa,
Indonesian ja Tyynen meren saaria. Osallistuvat piirin puheenjohtajat ovat vastuussa
kaikista matka- ja hotellikuluista, aterioista ja LCI:n maksamista materiaalikuluista.

3. Nykyiset kuvernöörineuvoston puheenjohtajat nimittävät moninkertaispiirin MERL-
johtajat, moninkertaispiirin kampusklubijohtajat ja moninkertaispiirin naisten
jäsenkehitys- ja osallistumisjohtajat yhteistyössä moninkertaispiirin koulutusjohtajan ja
moninkertaispiirin jäsenjohtajan kanssa sekä lähettävät nimitykset ennen 1. heinäkuuta.

Piirikuvernööri nimittää yksittäispiirin MERL-johtajat, yksittäispiirin kampusklubijohtajan
ja yksittäispiirin naisten jäsenkehitys- ja osallistumisjohtajan.

Piirikuvernööri nimittää osapiirin MERL-johtajat, osapiirin kampusklubijohtajan ja
osapiirin naisten jäsenkehitys- ja osallistumisjohtajan yhteistyössä moninkertaispiirin
koulutusjohtajan ja moninkertaispiirin jäsenjohtajan kanssa sekä lähettää ne.

4. Muuttanut osapiirin koulutusjohtajan virkakauden kolmeksi vuodeksi, jotta se olisi
yhdenmukainen muiden osapiirin MERL-johtajien kausien kanssa.

5. Lisäsi moninkertaispiirin koulutusjohtajan tehtävän hallituksen sääntökokoelmaan.

6. Kaksi koulutusseminaaria järjestetään vuoden 2004 kansainvälisen vuosikongressin
aikana Detroitissa/Windsorissa: Kansainvälisen johtajan rooli ja Tunnustus.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Lionsvuodesta 2004-2005 alkaen ympärivuotisen jäsenhankintaohjelman materiaaleissa
ei ole enää presidentin tunnusta.

2. Hyväksyi moninkertaispiirien jäsenyydestä, laajennuksesta, jäsenien säilyttämisestä,
kampusklubeista ja naisten ohjelmasta vastuussa oleville piirin johtajille tarjoamien
workshopien rahoittamisen.
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3. Hyväksyi US$15 000 jäsenkehitysapurahan Indonesialle (MD 307) käytettäväksi
yksinomaan lionsvuonna 2003-2004.

4. Hyväksyi ohjelman, joka vapauttaa sekä liittymismaksuista (US$25) että
perustajajäsenmaksuista (US$30) kaikki naiset, jotka liittyvät lioneihin 1. marraskuuta
2003-30. kesäkuuta 2004 välisenä aikana.

5. Hyväksyi jäsenkehitysseminaareja vuoden 2004 Detroitin/Windsorin kansainväliseen
vuosikongressiin.

6. Pyysi piiri- ja klubihallintojaostoa keräämään alueen ja lohkon puheenjohtajiksi
nimitettyjen henkilöiden nimet ja osoitteet lionsvuodelle 2004-2005.

PR-TOIMIKUNTA

1. Laajensi THE LION -lehden virallisten painosten luetteloa liittämällä siihen Indonesian.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Lisäsi kansainvälisten nuorisovaihtojen ja nuorisoleirien tavoitteen järjestön strategiseen
suunnitelmaan.

2. Hyväksyi yhteisymmärryksen muistion yhteistyöhön The Hadley School for the Blindin
kanssa.

3. Hyväksyi Lionien silmäpankkien edustajien yksipäiväisen konferenssin pidettäväksi
kansainvälisessä päämajassa vuoden 2004 alussa.

4. Ehdotti palveluaktiviteettiseminaarien ja -tapahtumien teemat vuoden 2004
kansainväliseen vuosikongressiin Detroitissa/Windsorissa.

5. Hyväksyi ”Lionien palvelut lasten hyväksi” Lions Clubs Internationalin uudeksi
hyväksytyksi ohjelmaksi.


