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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

PORT DOUGLAS, AUSTRALIA 
6. - 10. LOKAKUUTA, 2013 

 
 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1. Hyväksyttiin Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs Internationalin säätiön 

tarkastetut tiliotteet vuodelle, joka päättyi 30.6.2013.   
 
 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Käsiteltiin kaksi avoinna olevaa riitatapausta piirissä 317-E (Intia) ja hyväksyttiin 

seuraavat toimet:  huomattiin, että piiri oli aikaisemmin vuosina 2009 ja 2011 muuttanut 
sen sääntöjä ja ohjesääntöä, joiden mukaan sallitaan vapaana olevan piirikuvernööriviran 
täyttäminen; julistettiin, että elokuussa 2013 painettu versio säännöistä ja ohjesäännöstä 
on virallinen ja voimassa piirissä 317-E kunnes sitä seuraavan kerran päivitetään; 
hylättiin Piler lionsklubin valitus koskien piirin sovittelukäytäntöä; hylättiin Bangalore 
Mind Treen lionsklubin valitus koskien piirin sovittelukäytäntöä; kumottiin 
sovittelijoiden enemmistön päätös; oltiin samaa meiltä eriävän mielipiteen kanssa ja 
päätettiin, että erityinen hallituksen kokous 4.5.2013 on voimassa; nimitettiin Lion Dr. 
TVSRKV Prasad ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi piirissä 317-E kauden 2013-2014 
loppuun; ja julistettiin 10.9.2013 tai niillä main järjestetty erityinen hallituksen kokous 
mitättömäksi.  

2. Muutettiin Lukua XV, kappaletta L.2. Hallituksen sääntökokoelmassa vastaamaan muita 
kohtia Hallituksen sääntökokoelmassa. 

3. Muutettiin Lukua VII, Liitettä E Hallituksen sääntökokoelmassa päivittämällä sisäiset 
lainaukset. 

4. Muutettiin Lukua XV, kappaletta A.1.c Hallituksen sääntökokoelmassa liittyen 
tavaramerkin rekisteröimiseen.  

5. Muutettiin Klubin erimielisyyksien ratkaisutoimenpiteet -kohtaa Luvussa VII, Liitteessä 
B Hallituksen sääntökokoelmassa ottamalla huomioon, että piirikuvernööritiimi 
(piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri) käsittelee valittua sovittelijaa vastaan 
esitetyn vastustuksen ja nimittää enemmistön äänillä korvaavan sovittelijan, jos esitettyyn 
vastustukseen oli syytä. 
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VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille valtakirjojen tarkastustoimikunnan jäsenille, 

jotka eivät saa muuta korvausta, tuleville piirikuvernööreille, tulevien piirikuvernöörien 
seminaarin henkilökunnalle ja päämajan henkilökunnalle Toronton vuosikokoukseen. 

 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Nimitettiin lionit palvelemaan yhteyslioneina Somaliassa ja Etelä-Sudanin tasavallassa 
loppukaudeksi 2013-2014.  

2. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset piirissä 1-B ja piirissä 1-K (Illinois), 
moninkertaispiirissä 31 (North Carolina), moninkertaispiirissä 17 (Kansas), piirissä 403 
B (Afrikka) ja piirissä 404 B (Nigeria).  

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua IX ottamalla mukaan alueen puheenjohtaja 
(kun sopii) ja lohkon puheenjohtaja jäseninä piirin GMT:ssä ja GLT:ssä.     

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2013-2014 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
ylijäämäinen. 

2. Muutettiin lukua XXII Puhujatilaisuudet, matkustussäännöt ja korvaukset, kappaletta B.3. 
niin, että muutettiin foorumin yhteyshenkilön sääntöjä seuraavasti: Jos foorumin alueella 
ei ole ensimmäisen vuoden kansainvälistä johtajaa, kansainvälinen presidentti voi 
nimittää jonkun entisen kansainvälisen johtajan vaalipiirin alueelta, jossa foorumi 
järjestetään. 

3. Muutettiin lukua XXII Puhujatilaisuudet, matkustussäännöt ja korvaukset, kappale E.1.a 
ja lukua IX Piirivirkailijat & organisaatio, kappale C.2.c ottamalla mukaan kaavio, jossa 
näytetään korvauslaskujen toimittamisen eräpäivät kansainvälisille johtajille, entisille 
kansainvälisille presidenteille, entisille kansainvälisille johtajille ja piirikuvernööreille. 

4. Hyväksyttiin entisen kansainvälisen johtajan Octavio A. Botello Fernandezin 
poistaminen taloudellisena edustajana. Entinen kansainvälinen johtaja Octavio Botello 
Fernandez toimi taloudellisena edustajana kuolemaansa saakka lokakuussa 2012.  Koska 
Meksikon pankkisäännöt eivät enää vaadi taloudellisen edustajan virkaa, uutta henkilöä 
ei tarvitse nimittää tähän tehtävään.  

 
LCIF 
 
1. Muutettiin sijoitussääntöihin liittyvää lausuntoa kasvattamalla kotimaisten sijoitusten 

sallittua prosenttiosuutta American Depository Receipts:ssä ja ulkomaisissa 
arvopapereissa 50%:iin. 
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2. Muutettiin LCIF:n toiminta- ja sääntöopasta ottamalla mukaan kriteerit LCIF:n 
varainkeruupalkinnoista piirikuvernööreille. 

3. Muutettiin LCIF:n toiminta- ja sääntöopasta ottamalla huomioon muutokset tavallisissa 
apurahoissa, mukaan lukien: haetun apurahan minimimääräksi asetettiin USD7500 ja 
lisättiin kohta projektien rahoittamisesta niiden kehitysvaiheessa.   

4. Hyväksyttiin Core 4 apuraha suuruudeltaan US$1 321 400, joka edustaa vuoden 2014 
budjettia  Lions-Special Olympics -mission ohjelmassa. 

5. Myönnetiin sopimus Quarasaniin, suurudeltaan US$777 370 Lions Quest -ohjelman 
päivittämiseksi.  

6. Valittiin Dr. William McLaughlin äänioikeuden omaavaksi henkilöksi SightFirst neuvoa-
antavaan työryhmään. 

7. Hyväksyttiin 51 tavallista, kansainvälisen avun ja Core 4 apurahaa, yhteissummaltaan 
US$2 443 541. 

8. Jätettiin kaksi hakemusta käsittelemättä ja hylättiin yksi hakemus. 
9. Pyydettiin piiriä 321-C2 edistymään tyydyttävästi ongelmien ratkaisemisessa liittyen 

apurahaan 10907/321-C2 tai maksamaan takaisin LCIF:lle US$50 000 viimeistään 31. 
joulukuuta 2013 mennessä. Jos tässä ei onnistuta, seurauksena on kaikkien piirin 321-C2 
apurahahakemusten jäädyttäminen, joka pysyy voimassa 30. kesäkuuta 2016 saakka. 

 
 

JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2014 tulevien piirikuvernöörien Torontossa, Kanadassa pidettävän 
seminaarin sisältö ja aikataulu. 

JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin (astuu voimaan välittömästi) Africa Zone Challenge, jonka puitteissa 
tuetaan uusien klubien perustamista maissa, joissa on vähemmän kuin neljä klubia.  

2. Hyväksyttiin (voimassa välittömästi), Japanin pilottiohjelma, jossa kannustetaan 
perhejäsenten liittymistä lionsklubeihin. 

3. Hyväksyttiin (voimassa välittömästi) USA:n veteraanien pilottiohjelma, joka toteutetaan 
kahden vuoden ajalla.  Pilottiohjelman tarkoitus on kannustaa USA:n lionsklubeja 
kutsumaan mukaan uusia veteraaneja, jotta he voivat osallistua paikallisten klubien 
sponsoroimiin aktiviteetteihin. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua X liittyen moninkertaispiirien 
hakemukseen muuttaa toisen vaalipiirin alueelle.  Sääntöä muokattiin nykyisiä tapoja ja 
toimintaperiaatteita vastaavaksi. 

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittyen uusien klubien elinvoimaisuuteen.   
Sääntöä muokattiin, jotta voitiin antaa GMT-aluejohtajalle oikeus olla toinen 
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perustamisasiakirjojen hyväksyjä (1. heinäkuuta - 31. joulukuuta kunkin toimivuoden 
aikana) piirissä, jossa on perustettu yli 10 uutta klubia. 

6. Muutettiin sääntöä vastaamaan liitännäisklubin virkailijoiden oikeita arvoja. 
7. Päätettiin, että englanninkielinen virkanimike Club Membership Director muutetaan 

nimikkeeksi Club Membership Chairperson (suomeksi nimike jää muotoon Klubin 
jäsenjohtaja). 

 
PR-TOIMIKUNTA 
 
1. Päätettiin, että alkaen toimivuonna 2014-15, etusija annetaan 

moninkertaispiirien/yksittäispiirien apurahahakemuksille, joissa pyydetään apurahaa 
verkkomainontaa varten. 

2. Päätettiin, että LION-lehden ylijäämävaroja voidaan käyttää muuhunkin kuin lehden 
parantamiseen kunhan vanhempi pääjohtaja hyväksyy menot etukäteen. 

3. Selvennettiin, että kohta 24 protokollajärjestyksessä sisältää LCIF-koordinaattorit. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Nimitettiin leo Evan Jenkins vuoden 2012-2013 Vuoden leo -palkinnon saajaksi. 
2. Valittiin jäsenet ja varajäsenet leoklubien neuvoa-antavan paneelin jäseniksi kaudelle  

marraskuu 2013 - lokakuu 2015. 
3. Muutettiin hallituksen sääntöjä liittyen Vuoden leo -palkintoon vähentämällä vaadittujen 

allekirjoitusten määrää nimitysvaiheessa.  Alkaen tänä toimivuonna, yksittäispiirien 
(eivät osa moninkertaispiiriä) nimityslomakkeet vaativat nimitetyn henkilön leoklubin 
leoneuvojan ja toimivuonna virassa olevan piirikuvernöörin suosituksen.  Nimitykset 
moninkertaispiirin tasolla vaativat nimitetyn henkilön leoklubin leoneuvojan ja 
toimivuonna virassa olevan kuvernöörineuvoston puheenjohtajan allekirjoituksen. 

 
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta 

osoitteessa www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 
630-571-5466. 
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