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SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

1. Hyväksyttiin piirin 308-B1 (Malesia) sovittelijapaneelin päätös koskien Kuala Lumpurin
lionsklubin (Host) valitusta, joka annettiin piirin erimielisyyden ratkaisutoimenpiteitä
noudattaen. Päätöstä pidetään lopullisena ja kaikkia osapuolia sitovana. Kuala Lumpurin
Lionsklubin (Host) sääntöjä koskevaa kannemenettelytapaa noudattaen jätetty asiaan liittyvä
valitus hylättiin ja kaikkia tähän valitukseen liittyviä asioita pidetään loppuun käsiteltyinä.

2. Poistettiin hallituksen sääntökokoelmasta käytöstä poisjääneet sääntöjen mukaiset tulkinnat
koskien kaksoisjäsenyyttä samantyyppisissä palveluklubeissa, kaupittelua ja klubin rajoja
sekä menettelytapojen korjaamista kansainvälisiin sääntöihin ja ohjesääntöön.

3. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelmassa sääntöjä koskevat tulkinnat liittyen
kuvernöörineuvoston puheenjohtajien delegaattistatukseen kansainvälisissä kongresseissa ja,
ottaen huomioon rajojen uudelleenmäärittelyehdotukset, piirien maantieteellisiin rajoihin,
niin että nämä heijastavat kansainvälisiin sääntöihin ja ohjesääntöihin lähiaikoina tehtyjä
korjauksia.

4. Tulkittiin 2006 Kansainvälisen vuosikongressin hyväksymän kansainvälisen ohjesäännön
luvun III pykäliin 2 ja 3 ehdokasvaatimuksiin tehdyt korjaukset, jotka säätävät, että
yksittäispiirin tai osapiirin vuosikokous voi kannattaa kansainvälistä johtajaehdokasta vain
siinä tapauksessa, että yksittäis- tai osapiiri täyttää kansainvälisen ohjesäännön luvun II
pykälän 2 mukaisesti piirin vähimmäisvaatimukset sillä hetkellä, kun kannatus myönnetään,
soveltuen ainoastaan kannatukseen, joka on annettu 4.7.2006 tai sen jälkeen eikä sovellu
kannatukseen, joka on annettu ennen 4.7.2006.

5. Tarkistettiin hallituksen sääntökokoelman sääntöjä koskeva tulkinta, joka koskee
kelpoisuutta tulla valituksi kansainvälisen ohjesäännön luvun III pykälän 5 (a) mukaisesti,
siten että se on yhdenmukainen järjestön pitkäaikaisten aikaisempien käytäntöjen kanssa,
jotka sallivat ehdokkaille reilun mahdollisuuden pyrkiä valituksi Kansainvälisessä
vuosikongressissa ennen kuin heidän vaaditaan pyytävän kannatusta piireiltään, ja jotka
ehkäisevät päällekkäisyyksiä tai eri kelpoisuusaikoja osapiirien tai moninkertaispiirien
kannatukselle.

6. Hyväksyttiin päätös raportoitavaksi 2007 Kansainvälisessä vuosikongressissa hyväksyntää
varten kansainvälisen ohjesäännön luvun IX pykälän 2(a) muuttamisesta niin, että
tilintarkastuskertojen vaatimukset muutetaan puolivuosittaisista (tai tätä useammin
pidetyistä) tilintarkastuksista vuosittaisiin tarkastuksiin.

VUOSIKONGRESSI

1. Määritettiin valtakirjojen tarkastustoimikunnan, tulevien piirikuvernöörien ja päämajan
henkilökunnan päiväkorvaukset 2007 Kansainvälisessä vuosikongressissa.

2. Päivitettiin 2007 Kansainvälisen vuosikongressin valtakirjan myöntämis- ja
äänestysmenettelyt.

PIIRIN JA KLUBINHALLINTO

1. Hyväksyttiin valittaen 173 klubin lakkauttaminen.
2. Hyväksyttiin seitsemän piirijaon muutosehdotusta.
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3. Hyväksyttiin jäsenkehitystoimikunnan asettaminen suoraan vastuuseen Itä/Keski-Euroopan
projektista ja kaikkien budjettiasioiden siirtäminen Laajennus- ja jäsenjaostolle.

4. Siirrettiin klubien yhteenliittymissäännöt Hallituksen sääntökokoelman lakiasioita
käsittelevästä luvusta klubien asioita käsittelevään lukuun.

5. Nimitettiin piirikuvernööri piiriin 315-B1.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMINTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2006-07 ensimmäisen neljänneksen ylijäämäbudjettiennuste.
2. Hyväksyttiin Janet Bianchetta järjestön pankkitilien allekirjoittajaksi.
3. Lisättiin kilometrikorvausta US$.28:aan mailia kohti (US$.173 per kilometri) 1. tammikuuta

2007 alkaen.

LCIF

1. Valtuutettiin US$8 720 953 suuruinen siirto humanitaarisista apurahabudjettivaroista
toimivuoden 2006-07 humanitaarisen apurahabudjetin osittaiseksi rahoittamiseksi.

2. Hyväksyttiin US$13 099 999 saatavilla olevan rahoituksen kokonaissummaksi vuoden 2006-
07 humanitaariselle apurahabudjetille.

3. Valtuutettiin LCIF:n puheenjohtaja Dr. Ashok Mehta jakamaan jäljellä olevat Etelä-Aasian
tsunamille varatut rahat.

4. Tehtiin korjaukset hätäapurahaa koskeviin kriteereihin sen selkeyttämiseksi, ketkä ovat
kelpoisia hakemaan apurahaa, sekä 30 päivän aikarajan käyttöönottamiseksi pyyntöjen
toimittamisessa.

5. Uudistettiin US$1 220 400 suuruinen SightFirst:n ohjelman teknisiä palveluita koskeva
sopimus Maailman terveysjärjestön (WHO:n) kanssa.

6. Hyväksyttiin tuen lisääminen International Agency for the Prevention of Blindness/Vision
2020:lle.

7. Hyväksyttiin SightFirst alakomitean suositusten täytäntöön paneminen.
8. Hyväksyttiin SightFirst II –kampanjan asiakirjat koskien nimittämistoimenpiteitä ja

lahjoitusten keräystoimintaa.
9. Nimitettiin jäsenet USA:n valmistelevaan Lions Quest komiteaan.
10. Hyväksyttiin CCS:ltä (Community Counselling Services) saatu US$60 000 suuruinen

kehitysarviointiehdotus.
11. Evättiin United States Blind Golf Associationin Core 4 -apurahahakemus.
12. Hyväksyttiin US$139 541 suuruinen Core 4 teknisen avun apuraha lasten näköseulontoja

tekevälle ohjelmalle.
13. Hyväksyttiin erimielisyyksienratkaisuohjeet sijoitettavaksi LCIF:n toiminta ja

sääntökokoelmaan.
14. Hyväksyttiin valtuutetut allekirjoittajat LCIF:n Northern Trust tileille.
15. Hyväksyttiin valtuutetut allekirjoittajat LCIF:n eri sijoitustileille.
16. Korjattiin kokeilupohjalta tavallisten apurahojen myöntämisperusteet, jotka tullaan

käsittelemään uudelleen kesäkuun 2008 LCIF:n työvaliokunnan kokouksessa.
17. Hyväksyttiin 75 tavallista, Kansainvälistä ja Core 4 –apurahaa yhteisarvoltaan

US$2 999 396.
18. Lykättiin viiden apurahahakemuksen käsittelyä.



Yhteenveto päätöksistä
4-9 lokakuuta 2006
sivu 3

JOHTAJAKOULUTUS

1. Hyväksyttiin 2007 tulevien piirikuvernöörien seminaarin suunnitelma mukaan lukien
aikataulu, opetusohjelma sekä ehdotetut ryhmänjohtajat.

2. Hyväksyttiin osan vuosittaisen varapiirikuvernöörien/tulevien piirikuvernöörien koulutuksen
opetusohjelman standardoinnista mukaan lukien tulevien piirikuvernöörien
seminaariohjelma.

3. Hyväksyttiin kattavan online johtajuusresurssikeskuksen kehittäminen ja toteuttaminen
LCI:n verkkosivuilla. Alustavan suunnitelman mukaan sivut otetaan käyttöön tammikuussa
2007.

4. Hyväksyttiin enintään kymmenen Indonesiasta olevan lionin osanotto vuoden 2006 OSEAL
Senior –lionjohtajien koulutusinstituuttiin (Kuala Lumpur, Malesia 7-11 marraskuuta 2006)
maantieteelliseen läheisyyteen perustuen.

5. Hyväksyttiin uusi ohjelma klubivirkailijoiden kouluttamisen tukemiseksi yksittäispiireissä ja
yksittäisissä väliaikaispiireissä.

PITKÄN TÄHTÄYKSEN SUUNNITTELU

1. Valtuutettiin virkaatekevä pääjohtaja tekemään sopimus markkinointi – ja
kommunikointifirma Lipman Hearnen kanssa kahdeksan kuukauden projektia varten
branditutkimuksen tekemiseksi järjestöstä, brandin taustasuunnitelman luomiseksi ja sen
markkinointisuunnitelman kehittämiseksi.

JÄSENKEHITYS

1. Laajennettiin jäsenapurahaohjelmaa lisäämään saatavilla olevien apurahojen määrää ja
tukemaan laajempaa rekrytointiaktiviteettien kirjoa kuten kohdemarkkina-aloitteita ja uusien
markkinoiden tukemista alikehittyneillä alueilla. Suurin saatavissa oleva apuraha on
US$5000 hakemusta kohden.

2. Hyväksyttiin USA:n Washingtonin piirin 19-B US$5000 suuruinen jäsenapurahapyyntö.
3. Hyväksyttiin palkinto klubeille, jotka rekrytoivat kymmenen uutta perheenjäsentä 30.6.2007

mennessä. Klubeille annetaan tunnustuksena perhelippumerkki. Lisäksi hyväksyttiin
annettavaksi tunnustuksena yhden timantin rintaneula -palkinnot piireille, jotka rekrytoivat
joko 30 uutta perheenjäsentä tai perustavat uuden perheklubin. Piireille, jotka rekrytoivat 30
uutta perheenjäsentä ja perustavat uuden perheklubin tullaan antamaan tunnustuksena kahden
timantin rintaneula.

4. Hyväksyttiin internetissä toimiva lionverkosto, joka tekee mahdolliseksi suhteiden luomisen
internetin välityksellä toisiin lioneihin ideoiden vaihtamiseksi, neuvojen pyytämiseksi
projekteihin ja samat mielenkiinnon kohteet jakavien lionien löytämiseksi. Online -verkosto
tullaan ottamaan käyttöön kokeiluluontoisesti.

5. Hyväksyttiin Hallituksen sääntökokoelman perhejäsenyysohjelmaan liittyvät vähäiset
korjaukset.

6. Pidennettiin kesäkuussa 2006 hyväksyttyä klubien kehityksen Irakissa valtuuttavaa ja
31.12.2006 umpeutuvaa päätöstä jatkumaan 30.6.2007 asti.

7. Hyväksyttiin alkutoimintavaiheet jäsenkehitystuen laajentamiseksi Itä- ja Keski-Euroopassa.

PR

1. Perustettiin moninkertais-/yksittäispiirin PR-apurahaohjelma.
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2. Valtuutettiin Paul Martin päivittämään kirja “We Serve, A History of the Lions Clubs,”
US$50 000 palkkiota vastaan.

3. Poistettiin “90% klubeista tulee olla hyvässä asemassa” –kelpoisuusvaatimus piirin PR
erikoisapurahaohjelmasta.

4. Valtuutettiin viralliset painokset The Lion –lehdestä Bangladeshille ja Romanialle.
5. Poistettiin Mission 30 –virat Lions Clubs International:in virallisen protokollan yleisestä

arvojärjestyksestä.
6. Poistettiin nykyiset SightFirst II kampanjan koordinaattorien virat ja lisättiin ne yhdelle

riville heti piirikuvernöörin jälkeen kansainvälisen lionsjärjestön protokollan
istumajärjestykseen.

PALVELUAKTIVITEETIT

1. Hyväksyttiin US$2000 suuruisen kulukorvauksen myöntäminen 14 piirille alueellisen
leokonferenssin järjestämiseksi kauden 2006-07 aikana.

2. Hyväksyttiin teemat palveluaktiviteettiseminaareille sekä tapahtumille, jotka pidetään 2007
Lions Clubs Internationalin vuosikongressin aikana.

3. Hyväksyttiin US$2000 suuruisen kulukorvauksen myöntäminen 11 piirille lionien palveluja
lapsille tukevien symposiumien järjestämiseen kauden 2006-07 aikana.

4. Hyväksyttiin yhteinen Lions-UNICEF palkinto LCIF:n kautta UNICEF:in School-in-a Box -
ohjelmalle tehtyjen yli US$500 lahjoitusten tunnustamiseksi.

5. Yhdistettiin Lionien nuorisovaihto- ja kansainvälinen nuorisoleiri –ohjelmat yhdeksi “lionien
kansainvälinen nuorisoleiri ja –vaihto-ohjelmaksi” astumaan voimaan 6.7.2007 alkaen.

6. Muutettiin nimitys “Nuorisovaihtojohtaja” “Nuorisoleiri ja –vaihtojohtajaksi” astumaan
voimaan 6.7.207 alkaen.

7. Hyväksyttiin toimintaperiaatteiden vähäiset muutokset koskien piirikuvernöörien vierailua
leoklubeissa ja Lions ALERT sekä Lions Serving Humanity -ohjelmia.

FI


