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YHTEENVETO
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS

EDINBURG, SKOTLANTI
1 – 4. LOKAKUUTA, 2010

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA

1. Pinssienvaihtoa koskevat säännöt siirrettiin hallituksen sääntökokoelman klubitarvikkeita
koskevasta kappaleesta lakiasioiden kappaleeseen ja samalla yksinkertaistettiin sääntöjen
tekstiä.

2. Uusittiin piirin ja moninkertaispiirin erimielisyyksien selvittelyä koskevia sääntöjä
hallituksen sääntökokoelmassa, jotta ne olisivat selkeämmin ymmärrettävissä piiriä
(yksittäis-, ala- ja moninkertais-) koskevissa yhteyksissä.

3. Tehtiin muutos klubien erimielisyyksien selvittämistä koskeviin sääntöihinsovittelijan
valitsemisesta, määrittelemällä vähimmäismaksun 50,00 USD ja selvennettiin piiriä (ala-,
yksittäis-) koskevia viitteitä.

4. Päätettiin tehdä ilmoitus vuoden 2011 kansainvälisessä vuosikokouksessa muutoksesta
lukuun XII, kappaleeseen 2, jäsenmaksujen korottamisesta 4,00 dollarilla, hajautetusti
kahden vuoden aikavälillä, alkaen 1. heinäkuuta 2012, ja selvennettiin tätä koskevaa tekstiä.

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Seattlen 2011 leokonferenssiin rekisteröitymismaksu. 12-17 -vuotiaiden leojen
maksuksi asetettiin 10,00 US dollaria; 18-30 –vuotiaiden maksuksi 50,00 US dollaria.

2. Hyväksyttiin Kevin Scruggs toimimaan kansainvälisen shown juontajana Seattlen
vuosikokouksessa 2011.

3. Määriteltiin päiväraha vaalitoimikunnan jäsenille, piirikuvernööri-elekteille, piirikuvernööri-
elektien seminaarin ryhmänjohtajille sekä päämajan henkilökunnalle vuoden 2011
vuosikokoukseen Seattlessa.

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin Shenyang ja Xian China väliaikaispiirit pysyviksi piireiksi niiden saavutettua
17 klubin ja 450 jäsenen lukumäärät, ja myönnettiin työvaliokunnalle valta määritellä näille
piireille piirinumerot ja nimittää heille piirikuvernöörit vuodelle 2010-201.

2. Laajennettiin väliaikaispiiriä 386 Kiinassa sisältämään Zhejiangin provinssin.
3. Siirrettiin Bhutanin valtio osaksi piiriä 322-F.
4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman opaslionohjelmaa koskevaa kohtaa ja päätettiin, että

opaslion voi kerralla toimia korkeintaan kahden klubin opaslionina ja ylläpitääkseen
koulutetun opaslionin titteliä hänen tulee suorittaa opaslionkoulutus uudelleen joka kolmas
vuosi.
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5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa koskien piirikuvernööri-elektien seminaarin kuluja
lisäämällä hotelliyöpymiseen yhden lisäyön, jotta osallistujat voisivat täysipainoisesti
osallistua elekti-seminaariin ja vuosikokouksen tapahtumiin.

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa koskien klubien lakkauttamista ja asetettiin
vaatimus, jonka mukaan piirikuvernöörin tulee toimittaa klubin elvyytyssuunnitelma 30
päivän sisällä lakkauttamisen välttämiseksi, ja klubin tulee myös saavuttaa näkyvää edistystä
jotta se ei joudu status quoon ja lakkautettavaksi.

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin vuoden 2010-2011ensimmäisen neljänneksen ennuste, joka on ylijäämäinen.
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman luvun XXII, sivulla XXII-6 ja kappaletta E.1.b.

asettamalla määräys jonka mukaan yli 1000 dollarin suuruisille maksuille on saatava
hyväksyntä ennalta.

3. Tehtiin klubivierailusääntöihin muutos jonka myötä yli 600 mailin (966 kilometrin)
edestakaisille klubivierailumatkoille tulee saada talousjaoston, eikä kansainvälisen
presidentin hyväksyntä.

4. Hyväksyttiin korkeampi päiväraha entisille kansainvälisille presidenteille heidän
matkustaessaan yli kymmenen tuntia, lukuun ottamatta aikaa lentojen välillä. Päivärahan
määrä on lipun varsinaisen hinnan ja edullisimman businessluokan lipun hinnan erotus ja
siitä tulee tehdä asianmukaiset veroilmoitukset.

5. Hyväksyttiin käytännöntoimia helpottavia muutoksia kappaleeseen XXII, sivulle XXII-7,
kohtaan E.1.e., hallituksen sääntökokoelmassa, koskien vuokra-autoja.

LCIF

1. Muutettiin sijoitussääntömääräystä a) vastaamaan lisäystä varainsiirron enimmäisrajaan
yleisen rahaston pysyvissä tuloissa ja pääomassa, sekä b) lisättiin teksti koskien suunniteltua
sijoituslahjoitusta.

2. Lykättiin LCIF:n valmisteluvaliokunnan valitsemisprosessia huhtikuun 2011 kokoukseen,
jossa keskustelu valinnoista jatkuu, ja mitätöitiin samalla pykälän 14 osiot koskien
valintaprosessia jotka hyväksyttiin kesäkuun 2010 luottamushenkilöiden kokouksessa.

3. Hyväksyttiin 36 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 1 840
614 dollaria.

4. Jätettiin yksi apurahahakemus harkittavaksi.
5. Hyväksyttiin apuraha suurudeltaan US$1 123 606 laajentamaan lionien Special Olympics -

kisojen yhteydessä sponsoroimaa Opening Eyes -ohjelmaa.
6. Perustettiin ilman äänioikeutta toimivan LCIF avustavan rahastonhoitajan virka ja nimitettiin

LCIF:n rahoitusanalyytikko tähän virkaan.
7. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta LCIF:n sijoitustoiminnasta, lisäämällä

tarvittavat tiedot Säätiön tilistä Northern Trust'ssa koskien suunniteltuja lahjoituksia.
8. Päivitettiin LCIF:n tilintarkastussäännöt hallituksen sääntökokoelmassa: a) koskemaan

LCIF:n valmisteluvaliokuntaa, ja b) lentomatkustusta.
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JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin entinen kansainvälinen johtaja Howard Lee (Brittein saaret ja Irlanti) vuoden
2011 DGE-seminaarin ryhmäjohtajaksi.

2. Hyväksyttiin vuoden 2011 DGE-seminaarin aikataulu ja opintosuunnitelma.
3. Hyväksyttiin Afrikan valmisteluvaliokunnan rahoituspyyntö koulutusseminaarin

järjestämiseksi tuleville 1. ja 2. varapiirikuvernööreille sekä kuvernöörineuvoston
puheenjohtajille toukokuussa 2011.

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA

1. Päivitettiin hallituksen sääntökokoelmaa vastaamaan uusia lionalueita Kiina Dalian, Kiina
Qingdao ja Kiina Peking.

2. Päivitettiin GMT:tä koskevia tilintarkastussääntöjä lisäämällä siihen kaikki LCI:n yleiset
tilintarkastussäännöt, paitsi neljä erillistä sääntöä: Nämä neljä lionia ovat: 1. Yli 10
lentotuntia matkustavat GMT-johtajat saavat matkustaa premium turistiluokassa; 2.
Puolisoiden/aikuiskumppaneiden lentoja GMT-kokouksiin ei korvata LCI:n toimesta, paitsi
kansainvälisen GMT-koordinaattorin osalta tai jos GMT-jäsentä vaaditaan osallistumaan
hallituksen kokoukseen erityistapauksessa; 3. Hotellikuluja maksetaan ainoastaan yhden
hengen huoneista; 4. LCI korvaa aterioita matkan aikana enimmillään 75,00 dollaria per
päivä.

PR-TOIMIKUNTA

1. Hyväksyttiin entiset kansainväliset presidentit ja entiset kansainväliset johtajat lionien
tunnutstuspalkintojen nimittäjiksi.

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA

1. Valittiin panelistit ja vaihtoehtoiset leoklubiohjelman neuvoa-antavaan paneeliin
toimivuosille 2010-2011 ja 2011-2012.

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/

