
YHTEENVETO 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA 
29. SYYSKUUTA – 4. LOKAKUUTA, 2009 

 
 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin 30. kesäkuuta 2009 päivätyt Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs 
 Internationalin säätiön tilintarkastusraportit. 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin “yhden aikuisen kumppanin” tai muun sopivan termin käyttö 

korvaamaan sanan ”puoliso” käytön järjestön säännöissä, voimassa välittömästi ja 
toteutetaan niin pian kuin hallinnollisesti on mahdollista ja mahdollisimman laajasti. 

2. Annettiin asianajajalle ja sihteerille oikeus lakitoimenpiteisiin ja puolustuksen 
jatkamiseen vastuukanteen suhteen. 

3. Hyväksyttiin pienet muutokset Lukuun XV, Liite A, Hallituksen sääntökokoelmassa. 
4. Hyväksyttiin muutokset Lukuun XV, Liite G, Hallituksen sääntökokoelmassa 

ottamalla mukaan leoklubin jäsenet Yksityisyyssääntöihin. 
 

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Perustettiin leojen ilmoittautumismaksuksi vuoden 2010 Sydneyn vuosikongressiin 
 US$10 leoille, jotka ovat 12-17- ja US$80 leoille, jotka ovat 18-30 –vuotiaita. 
2. Määriteltiin päivärahan suuruus vuoden 2010 Sydneyn vuosikongressin ajalle. 
3. Muutettiin toivottua alkamisajankohtaa tulevien kansainvälisten vuosikongressien 
 tarjouksille. 
4. Muutettiin päiviä, jolloin tarvitaan näyttelyhallia kansainvälisiin vuosikongresseihin. 
5. Muutettiin vaalikelpoisuusprosessia lopettamalla Edustajien/Varaedustajien 

lomakkeiden postitukset klubisihteereille ja päätettiin sen sijaan julkaista lomake 
LCI:n verkkosivulla, mukaan lukien lomake, jolla on vuosikongressin 
ilmoittautumisvahvistukset ja julkaisemalla lomake helmikuun ja huhtikuun Lion -
lehdissä. Toinen varapiirikuvernööri lisättiin laillisena allekirjoittajana paikan päällä 
kansainvälisessä vuosikongressissa. 

 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 
1. Peruutettiin pahoitellen Guayaquil Urdesa Norte lionsklubin perustamisasiakirja.  
2. Nimitettiin entinen piirikuvernööri Joaquim Gasper de Melo Albino täyttämään 
 vapaana oleva piirikuvernöörin virka piirissä 115 CN Portugali. 
3. Hyväksyttiin Qingdao Kiina uutena väliaikaispiirinä vuoden 2010 
 kansainvälisen vuosikongressin päättyessä.  
4. Nimitettiin vuoden 2009-2010 koordinoivat lionit.  
5. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset moninkertaispiirissä 5 (Kanada, USA),   

moninkertaispiirissä 355 (Korea), piirissä 307-A (Indonesia) ja piirissä 301-B 
(Filippiinit).  
 

6. Muutettiin palvelupalkinto Klubin uudelleenrakennuspalkinnoksi antamaan 
tunnustusta lionille, joka on auttanut klubin status quosta, määräaikaisesta 



erottamisesta, peruutuksesta tai joka on virvoittanut heikon klubin, jossa on alle 15 
jäsentä ja josta on tullut aktiivinen ja jonka jäsenmäärä on noussut yli 20:een 
jäseneen.  

7. Annettiin yhdistymistodistus pyynnöstä, kun klubit yhdistyvät.  
8. Laajennettiin toisen varapiirikuvernöörin roolia ja vastuuta korostamaan tarvetta 
 auttaa klubeja, jotka on erotettu määräaikaisesti taloudellisista syistä. 

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin vuoden 2009-2010 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
 ylijäämäinen. 
2. Hyväksyttiin The Charles Schwab Trust Company hoitamaan Lions Clubs 

Internationalin työntekijöiden eläketulosuunnitelmaa ja Lions Clubs Internationalin 
eläkekassan varoja (401(k)).  

3. Pyydettiin Sääntö- ja ohjesääntötoimikuntaa laatimaan päätösehdotus maksujen 
siirtämisestä kansainvälisestä säännöstä kansainvälisiin ohjesääntöihin ja ehdotuksen 
esittämisestä vuoden 2010 kansainvälisen vuosikongressin hyväksyttäväksi. 

4. Muutettiin Talous- ja päämajatoimikunnan tavoitteita, vaatimuksia ja velvollisuuksia. 
5. Muutettiin hallituksen sääntöjä koskien uusien pankkitilien avaamista. 
6. Muutettiin hallituksen sääntöjä vaatimaan, että viiden vuoden budjettiennusteet 

käydään läpi vuosittain loka/marraskuun hallituksen kokouksessa, jotta voidaan 
määritellä tarvittavat jäsenmaksujen muutokset. 

7. Hyväksyttiin pieni selvennys hallituksen sääntöihin koskien lepopäivää. 
 
LCIF 
 
1. Muutettiin varojen käyttöä LCIF:n rahastoissa tukemaan 
 hyväntekeväisyyslahjoituksia ja vakituisia elinkorkolahjoituksia.  
2. Hyväksyttiin aktiviteettien uudelleensuunnittelu apurahalle, mikä on myönnetty The 

Carter Centerille Onchocerciasis Elimination in Program in the Americas (OEPA) -
ohjelmaan. The Carter Centerin pyynnöstä peruutettu apuraha trakooman 
kontrolloimiseksi Malissa ja Nigerissä. 

3. Hyväksyttiin uudelleen kolmen vuoden sopimus Maailman Terveysjärjestön kanssa 
 SightFirstin teknisistä palveluista arvoltaan US$1 481 430.  
4. Hyväksyttiin apuraha suurudeltaan US$1 000 000 laajentamaan lionien   
 Special Olympics -kisojen Opening Eyes –ohjelmaa. 
5. Hyväksyttiin 46 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteensä   
 US$2 180 468. 
6. Jätettiin kuusi apurahahakemusta harkittavaksi. 
7. Muutettiin seed grant -apurahaohjelman kriteereitä ja sääntöjä.   
8. Hyväksyttiin päätökset, jotka vaaditaan "paikallistoimiston” hakemuksen 

arkistoimiseen sekä päätökset hyväksynnän hakemisesta Reserve Bank of India -
pankista säätiön Mumbain, Intia, toimiston ylläpitämiseen.  

 
JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin vuoden 2010 tulevien piirikuvernöörien seminaarin aikataulu ja 
 sisältö. 
2. Hyväksyttiin ryhmänjohtaja kiinaa puhuvien ryhmään vuoden 2010 tulevien 
 piirikuvernöörien seminaariin.  
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3. Hyväksyttiin ryhmänjohtaja yhteen espanjaa puhuvaan ryhmään vuoden 2010 tulevien 
 piirikuvernöörien seminaariin.   
4. Siirrettiin vastuu ehdotetun Tulevien piirikuvernöörien seminaarin kouluttajien 

nimittämisestä ja muista mahdollisista muutoksista kansainvälisen hallituksen 
kesä/heinäkuun tai loka/marraskuun kokouksesta elokuun toimeenpanevalle 
toimikunnalle.  

5. Poistettiin kohta Hallituksen sääntökokoelmassa, jossa mainitaan Alueellisen 
lionkouluttajien kehitysinstituutin ohjelma, sillä lakkautettiin heinäkuussa 2009. 

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin rakennetta ja prosessia, kun nimitetään Kiinan asioita koordinoiva   
 toimikunta. 
2. Muutettiin lionien tutkivan ohjaustoimikunnan rakennetta Kuubassa. 
 
JÄSENTOIMIKUNTA 
 
1. Perustettiin prosessi nykyisille lionjäsenille, jotka voivat muuttaa jäsenyytensä   

leolioniksi. Leo palvelutodistus (LEOCMC) ja opiskelijajäsentodistus ja leosta 
lioniksi todistuslomake (STU-5) tulee täyttää ja lähettää. 

2. Poistettiin liitännäisklubin koordinaattorin ja varakoordinaattorin virat ja luotiin 
 presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan virat.  
3. Hyväksyttiin liitännäisklubin presidentin jäsenyys isäntäklubin hallituksessa. 
4. Hyväksyttiin vaatimus, minkä mukaan vaaditaan viisi jäsentä liitännäisklubin 
 perustamiseen. 
5. Hyväksyttiin vaatimus, että klubien tulee olla toiminnassa yhden vuoden ja yhden 

päivän  ennen kuin laajennuspalkinto myönnetään klubin perustajalle (-jille). 
6. Hyväksyttiin Piirikuvernöörin palkinnon antaminen uusien klubien perustamisesta   
 edelliselle piirikuvernöörille 1. kesäkuuta jälkeen, palvelusvuoden jälkeen.  
7. Hyväksyttiin tilintarkastussäännöt vuodelle 2009-2010 Globaalin jäsentyöryhmän 

kohdalla vastaamaan muutoksia Pohjois-Amerikan lentomatkojen 
varaustoimenpiteissä. 

 
PR-TOIMIKUNTA 
 
1. Lisättiin US$150 000 PR-budjettiin mainostamiseen USA:n ulkopuolella. 
2 Lisättiin Presidentin mitalien määrää 1125:een ja lisättiin Johtajuuspalkintojen määrää  
 1280:een. 
3. Lopetettiin Valokuvauskilpailu ja PR-ideakilpailu. 
4. Kannustettiin virallisia Lion-lehden toimituksia käyttämään uutta brändiä ja sekä 
noudattamaan hallinto- ja toimitussääntöjä. 
 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Nimitettiin leot ja lionit, jotka tulevat palvelemaan jäseninä ja varajäseninä Leoklubin  
 ohjelmapaneelissa vuosina 2009-2010 ja 2010-2011.  

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

*********** 

http://www.lionsclubs.org/
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