
TIIVISTELMÄ
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS

MAUI, HAVAIJI, USA
29. LOKAKUUTA – 3. MARRASKUUTA 2008

TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA

1. Tilintarkastustoimikunta tarkisti 30. kesäkuun 2008 tilintarkastetut LCI:n ja LCIF:n lausunnot
huomauttaen, että Grant Thornton antoi epäpätevän mielipiteen.

2. Tilintarkastustoimikunta tarkisti Crowe Horvathin sisäisen tilintarkastuksen huomauttaen, että
mitään huomattavia kohtia ei löydetty.

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Nopeutettiin käsittelyä Mysore Central lionsklubin vaalipiirin valituksesta piiriä 324-D1 (Intia)
kohtaan, hylättiin valitus, hylättiin ehdotettu varapiirikuvernöörin nimitys ja ilmoitettiin, että
varapiirikuvernöörin virka piirissä 324-D1 pysyy avoimena, kunnes pidetään vuoden 2009-2010
vuosikokouksen vaalit.

2. Päätettiin, että Araguaína Tocantins lionsklubi saa jättää kirjallisen pyynnön kuvernöörineuvoston
puheenjohtajalle moninkertaispiirissä LB (Brasilia) pyytäen riidanratkaisua Moninkertaispiirin
riidanratkaisuprosessin mukaisesti ja ohjattiin sovittelijoiden paneelia ja osapuolia ottamaan osaa
riidanratkaisuprosessiin hyvässä hengessä pyrkien ratkaisemaan riita Moninkertaispiirin
riidanratkaisuprosessin mukaisesti.

3. Korjattiin Hallituksen sääntökokoelmaa ja otettiin mukaan vaalipiiriä koskeva tulkinta ilmoituksen
antamisesta ja julkaisemisesta koskien virallista vuosikongressikutsua ja lisäyksistä ilmoittamisesta,
minkä mukaan Luvussa XI, kohdassa 2 Kansainvälisessä ohjesäännössä ja Luvussa VI, kohdassa 2
ja Luvussa XIII, kohdassa 2 Kansainvälisessä ohjesäännössä arvioidaan riittäviksi, kun ne täyttävät
seuraavat vaatimukset: (a) näiden ilmoitusten julkaiseminen Englannin kielellä The Lion lehden
virallisessa päämajan versiossa annetun aikarajan puitteissa ja näiden ilmoitusten antaminen
julkaistavaksi The Lion lehden sopivissa kieliversioissa annetun aikarajan puitteissa niin pian kuin
ne on saatu tai sen aikarajan puitteissa, mikä on annettu luvussa XVII Hallituksen
sääntökokoelmassa; (b) näiden ilmoitusten julkaiseminen kaikilla virallisilla kielillä järjestön web-
sivulla annetun aikarajan puitteissa; ja (c) sähköpostiviestin lähettäminen näiden ilmoitusten
julkaisemisesta järjestön web-sivulla kaikilla virallisilla kielillä jokaisen klubin virkailijalle, joiden
sähköpostiosoite on annettu järjestön tietoon.

4. Korjattiin Tavallisten piiri- ja moninkertaispiirien sääntöjä ja ohjesääntöjä ja vastaavia kohtia
hallituksen sääntökokoelmassa ottamalla mukaan kohdat, mitkä sallivat piirien (yksinkertais-, osa- ja
moninkertaispiirit) kutsua koolle erityiskokoukset ja ilmoittaa erityisvaatimukset erityiskokouksen
koolle kutsumiseksi.

5. Hyväksyttiin sääntömuutoksia ja päivityksiä lukuun XV (Lakiasiat) hallituksen sääntökokoelmaan
kohtiin ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörien virkoihin ja tuotemerkkisääntöihin.

6. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2009 kansainvälisessä vuosikongressissa muuttaa lukua
IV, kohtaa 5 Kansainvälisessä ohjesäännössä poistamalla kohta “kaksi (2)” kuten se esiintyy
kappaleen viimeisessä lauseessa ja korvaamalla se kohdalla “yksi (1)” jotta voidaan antaa
kansainväliselle presidentille tilaisuus valita hallitukseen valittavat jäsenet.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin tuleville piirikuvernööreille, toimikuntien jäsenille ja henkilökunnan jäsenille
päivärahojen suuruus vuoden 2009 Minneapoliksen vuosikongressiin.



PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin 203 lionsklubin (791 jäsentä) perustamisasiakirjan peruuttaminen ei-rahallisten
syiden takia.

2. Hyväksyttiin moninkertaispiirin 337, Japani, tekemä ehdotus piirin uudelleenjaosta, jolla jaetaan
osapiiri 337-D kahteen uuteen osapiiriin 337-D ja 337-E.

3. Muutettiin status quo sääntöjä hallituksen sääntökokoelman luvussa V, ottamalla mukaan 1) piirin
ja kansainvälisten tilien hoitaminen yhtenä ehtona status quosta vapauttamiseen ja 2) kuukauden
jäsenraportin toimittaminen status quosta vapauttamisen jälkeen.

4. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman luvun IX sääntöjä koskien Lions nimibadgeja sallimalla,
vain pyynnöstä, lyhennetyn tittelin käyttö kuten DG, PDG, CC, PCC, ID, PID tai PIP puolison
nimen kohdalla, jos puoliso on aikaisemmin palvellut, tai palvelee parhaillaan, tässä virassa.

5. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua IX ottamalla mukaan määritelmä ensimmäisen ja
toisen varapiirikuvernöörin virallisista vastuista.

6. Hyväksyttiin väliaikaispiirin, piirin 382, Kiinan Dailan alueella, perustaminen sillä ehdolla, että
vähintään 17 klubia ja 450 jäsentä on olemassa 31. tammikuuta 2009 mennessä.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2008-2009 ensimmäisen neljänneksen ennuste, mikä ilmoittaa alijäämästä.
2. Marraskuussa 2006 hyväksyttiin Päätöksenä 4 summan US$2 300 000 käyttäminen omaisuuden

ostamiseksi Intiassa. Ottaen nykyiset olosuhteet huomioon, päätettiin, että omaisuuden hankkiminen
tällä hetkellä ei ole mahdollista. Hallitus mitätöi talous- ja päämajatoimikunnan raportin Päätöksen 4
maaliskuulta 2006.

3. Hyväksyttiin toimivallan antaminen entiselle kansainväliselle johtajalle Pignalle Venezuelassa, jotta
hän voi saattaa verotusasiat päätökseen.

4. Hyväksyttiin muutokset Piirin virkailijat ja organisaatio -lukuun, kohtaan C.6., minkä mukaan
ateriakorvaukset piirikuvernööreille sallitaan korkeintaan US$16 ilman erillistä kuittia silloin kun
klubi, piiri- tai moninkertaispiiri ei maksa piirikuvernöörin ateriaa. Lisäksi hallitus hyväksyi kohdan
C.10.b. (Sivu IX-4) samassa luvussa, minkä mukaan piirikuvernöörin ei enää tarvitse toimittaa
kopiota uutislehdestä saadakseen joka kuukautisen korvauksen.

5. Hyväksyttiin muutokset Raha-asiat –lukuun, kohtaan F.12. (Sivu XI-5), minkä mukaan
taloudellisista syistä peruutetun klubin perustamisasiakirja voidaan palauttaa 12 kuukauden kuluessa
peruutuksesta.

6. Hyväksyttiin pienehköjä sääntömuutoksia Kansainvälisen toimiston & henkilökunnan lukuun
Hallituksen ohjesääntökirjaan.

7. Hyväksyttiin muutokset Puhujatilaisuudet, matkustussäännöt ja korvaukset lukuun, kohtaan E.1.b (3)
(Sivu XXII-6), jotta voidaan sallia matkustajalle yksi yö hotellissa ja ateriat, jos matkustaja
viivästyy, lento peruutetaan tai lento myöhästyy yli kuusi tuntia.

8. Hyväksyttiin muutokset Puhujatilaisuudet, matkustussäännöt ja korvaukset lukuun, kohtaan B.14.
(Sivu XXII-4) ja lukuun E.1.k (3) (Sivu XXII), jotta selvennetään korvausten maksamista
hallituksen jäsenille aluefoorumeihin osallitumisesta.

9. Hyväksyttiin lisäys Puhujatilaisuudet, matkustussäännöt ja korvaukset lukuun (Sivu XXII-3), jotta
voidaan antaa tietyille entisille kansainvälisille johtajille, jotka eivät käytä piirikohtaista budjettia
tietyn vuoden aikana mahdollisuus siirtää budjetti toiselle entiselle kansainväliselle johtajalle, joka ei
nykyisten sääntöjen mukaisesti voi saada omaa budjettia, tietyissä olosuhteissa.



LCIF-TOIMIKUNTA

1. Valittiin Stratford Advisory Group itsenäiseksi konsulttiyritykseksi LCIF:n sijoituksille.
2. Korotettiin LCIF:n jäsenmaksuja International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB)

US$20 000 tälle tilivuodelle.
3. Laajennettiin Core 4 rahoituksen prioriteettistatusta esikouluikäisten näöntarkastusohjelmassa 30.

kesäkuuta 2010 saakka.
4. Hyväksyttiin US$200 000 Core 4 hallituksen ohjaama apuraha tukemaan pilottiohjelmia

yhteistyösuhteessa Lions Clubs International-YK:n Global Compact -ohjelmassa.
5. Hyväksyttiin 61 tavallista, Kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteensä

US$2 637 211.
6. Jätettiin 12 apurahahakemusta pöydälle.
7. Päivitettiin LCIF luku Hallituksen ohjesääntökirjassa koskien kohtaa kilometrikorvauksista.
8. Myönnettiin vuoden 2009 Humanitaarinen palkinto Father Chris Riley’lle.

JOHTAJUUSKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin aikataulu, ohjelma ja ryhmäjohtajat vuoden 2009 tulevien piirikuvernöörien
seminaariin 3 – 6. heinäkuuta 2009 Minneapoliksessa, Minnesotassa, USA:ssa.

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin päätös muodostaa viisijäseninen Africa Lions Steering Committee (Afrikan lionien
ohjaustoimikunta) kehittämään strategista suunnitelmaa lionien yleiseen kehittämiseen Afrikassa ja
määrittelemään suositeltuja vaihtoehtoja heidän paikallisen LCI rakenteen ja hallinnon
muokkaamiseen (esim.piirijaot ja alueen suhde LCI:hin), jotta saavutetaan maanosan täysi
potentiaali.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Marshall Islands uudeksi maaksi Vaalipiirissä 5, koska se on ollut itsenäinen maa
vuodesta 1986 ja siitä tuli YK:n jäsen vuonna 1991.

2. Hyväksyttiin French Collectives – Saint Barthelemyn saari ja Saint Martin saari uusiksi maiksi
Vaalipiirissä 3, koska ne ovat eronneet Guadeloupesta vuonna 2003.

3. Hyväksyttiin sääntö, minkä mukaan yksittäispiiri, joka on perustanut 14 uutta klubia yhden
lionsvuoden aikana, tulee saada Jäsenkehitystoimikunnan hyväksyntä 15. perustettavalle klubille ja
jokaiselle uudelle klubille sen jälkeen.

4. Poistettiin toinen vastaavista säännöistä koskien kilometrikorvausta.

PR-TOIMIKUNTA

1. Pidetään Lion lehden päätoimittajien kokous Oak Brookissa, Illinoisissa toukokuussa 2009.
2. Virallisen The Lion lehden maksutapa muutettiin neljännesvuotisesta joka toinen kuukausi

tapahtuvaksi.
3. Muutettiin designia Valtionpäämiehen mitalissa, Kunniamitalissa ja Ansiomitalissa kuten liitteessä

A PR-toimikunnan raportissa on kerrottu ja otettiin mukaan ylimääräinen Valtionpäämiehen mitali ja
Kunniamitali kuten liitteessä B PR-toimikunnan raportissa on kerrottu.



4. Korotettiin Presidentin palkintomitaleja nykyisestä 775 lukumäärään 1125 lionsvuodelle 2008-09 ja
korotettiin Kansainvälisen johtajuuspalkinnon määrää nykyisestä 980 lukumäärään 1280
lionsvuonna 2008-09.

5. Korvattiin termi “PR ja tuotantojaos” nimikkeellä “PR ja kommunikaatiojaos” kaikkialla hallituksen
sääntökokoelmassa.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Lopetettiin yhteistyösuhde Kansainvälisen lionsklubien järjestön ja Swiss Federal Institute of
Environmental Science and Technology (SODIS), alkaen tilivuonna 2008-2009.

2. Nimitettiin Leo alueellisten konferenssiapurahojen saajat vuodelle 2008-2009.
3. Hyväksyttiin lionin nimittäminen palvelemaan yhteyshenkilönä YK:n Ympäristöohjelman kanssa

(UNEP), jos UNEP hyväksyy nimityksen, aloitetaan tilivuonna 2008-2009.
4. Hyväksyttiin USA Vision Program pilottiohjelma Optometry’s Charity (American Optometric

Association’s Foundation) säätiön kanssa alkaen tilivuonna 2009-2010, alueilla, mitkä sovitaan
yhdessä osavaltioiden AOA:n yhteistyökumppaneiden presidenttien kanssa ja LCI:n
kuvernöörineuvostojen ja piirikuvernöörien kanssa, yhden tilikauden ajaksi.

5. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa uuden leo logon, Kansainvälisen lionsklubien järjestön
leoklubiohjelman virallisen leo merkin suhteen.

6. Hyväksyttiin sääntömuutoksia Hallituksen sääntökokoelmaan koskien Lionien hätäavun/ei-hätäavun
tietokannassa.

7. Hyväksyttiin sääntömuutoksia Hallituksen sääntökokoelmaan koskien Lionien ALERT ohjelmaa.
8. Lopetettiin Ystävyysklubien kunniakirjapalkinto.
9. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa koskien yhteistyösuhteita niin, että vain yhteistyösuhde

mikä on mittapuiltaan kansainvälinen ja mihin osallistuu enemmän kuin yksi maa voidaan lähettää
hallituksen sopivaan toimikuntaan harkittavaksi. Jos yhteistyösuhteen osapuolena on klubi ja/tai yksi
piiri (yksittäis- tai osa), suostumus yhteistyöhön myönnetään automaattisesti kyseiselle klubille
(klubeille) ja/tai piirille. Jos yhteistyösuhteeseen osallistuu useampi osapiiri ja/tai yksi
moninkertaispiiri, silloin kyseisen moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston tulee hyväksyä
yhteistyösuhde. Jos ehdotettuun yhteistyösuhteeseen osallistuu useampi moninkertaispiiri, silloin
yhteistyösuhteen tulee hyväksyä kunkin osallistuvan moninkertaispiirin kuvernöörineuvosto ja
järjestön vastaava jaos tai osasto, tai lakijaos.

10. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa Luku III, kappale H.4.-9., missä viitataan kansainvälisiin
yhteistyösuhteisiin.

11. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa selventämään, että järjestön kansainvälisen presidentin
tulee nimittää lion yhteyshenkilö kansainvälisiin yhteistyösuhteisiin vain silloin, kun kyse on
virallisesta nimityksestä.

Lisätietoja yllämainituista päätöksistä saa LCI:n web-sivulta www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä
kansainväliseen päämajaan numeroon 630-571-5466.
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