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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Nashville, Tennessee, USA 
13.-16. lokakuuta 2016 

 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin päätös ohjata piirin 300-C1 (MD 300 Taiwan) piirikuvernööriä 
tekemään yhteistyötä entisen kansainvälisen presidentin Tamin kanssa lionien 
suosittelemiseksi ensimmäisen varapiirikuvernöörin virkaan oikeudenmukaisella 
ja johdonmukaisella tavalla. Lisäksi hallitus päätti, että jos piiri ei pysty 
noudattamaan hallituksen antamia ohjeita, sääntö- ja ohjesääntötoimikunta tulee 
päättämään jatkotoimista.    

2. Muutettiin Piirin malli- ja ohjesäännön lukua VII Hallituksen sääntökokoelmassa 
tekstin selventämiseksi.    

3. Muutettiin Piirin malli- ja ohjesäännön lukua VII Hallituksen sääntökokoelmassa 
poistamalla turhia, kaksi kertaa mainittuja kohtia. 

4. Muutettiin kohtaa Puolueettomasta tarkkailijasta hallituksen sääntökokoelman 
luvussa XV selventämällä kuka nimittää puolueettoman tarkkailijan. 

5. Muutettiin Tavaramerkkisääntöjä luvussa XV hallituksen sääntökokoelmassa 
liittyen ajankohtaan, jolloin vuosikongressin pinssi katsotaan ”keräilypinssiksi”. 

6. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2017 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa, jonka mukaan korjataan kansainvälistä ohjesääntöä 
muuttamalla virallisen kutsun ajankohtaa vastaamaan  
muutosehdotusilmoituksen vaatimuksia. 

7. Hyväksyttiin ehdotus raportoitavaksi vuoden 2017 kansainvälisessä 
vuosikokouksessa muuttaa kansainvälistä ohjetta liittyen Yhdysvalloista 
valittavien johtajien lukumäärään vastaamaan kansainvälisiin ohjesääntöihin 
tehtyjä muutoksia.  

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 

1. Muutettiin 2017 Chicagon vuosikokouksen aikataulua. 
2. Määriteltiin päivärahan suuruus nimitetyille Valtakirjojen tarkastustoimikunnan 

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

3. Muutettiin vaaleihin liittyviä sääntöjä yhdistämällä valtakirjojen tarkistaminen ja 
äänestäminen vuosikokouksessa. 

4. Muutettiin tarjoussääntöä sallimalla poikkeus kannatusvaatimukseen.  
 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2016-2017 koordinoivat lionit.  
2. Hyväksyttiin piirijaon muutosehdotukset moninkertaispiiristä 105 (Iso-Britannian 

saaret ja Irlanti) ja moninkertaispiiristä 323 (Intia), jotka astuvat voimaan vuoden 
2017 kansainvälisen vuosikongressin päättyessä ja ehdotettiin että piirijaon 
muutosehdotukset moninkertaispiiristä 24 (Virginia), moninkertaispiiristä 32 
(South Carolina) ja moninkertaispiiristä 43 (Kentucky) hyväksytään ja ne astuvat 
voimaan vuoden 2018 kansainvälisen vuosikongressin päätyttyä.  
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3. Hyväksyttiin muutosehdotus Klubin malli- ja ohjesääntöihin, Liitteeseen C, 
lisäämällä Klubin LCIF-koordinaattori Organisaatio-kohtaan.     

4. Hyväksyttiin nimikyltin (badge) design LCIF:n puheenjohtajalle, hallituksen 
jäsenille ja LCI:n hallitukseen nimitetyille jäsenille. 

5. Hyväksyttiin yksinkertaistettu kiinan kieli järjestön yhdeksi viralliseksi kieleksi.     
6. Selvennettiin sääntöjä liittyen korvauksiin automatkasta DGE:ille, jotka 

osallistuvat DGE-seminaariin kansainvälisen vuosikongressin yhteydessä.  
 

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

2. Hyväksyttiin lisäys Hallituksen sääntökokoelmaan korottamalla presidentin 
nimittämän jäsenen matkoja foorumien suunnittelutoimikunnan kokouksiin 
yhdestä kokouksesta kahteen kokoukseen. 
 

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin opintosisältö paikallisesti suunniteltuun, järjestettävään ja 
maksettavaan ELLI-instituuttiin Koreassa, jos hakemus saadaan ja ohjelma 
maksetaan kokonaisuudessaan paikallisesti, mukaan lukien käännöstyö. LCI:n 
tulee hyväksyä kouluttajat ja LCI järjestää edustajan, joka arvioi prosessin kuten 
on tehty aikaisempien pilottiohjelmien yhteydessä. 

2. Hyväksyttiin vuoden 2017 piirikuvernööri-elektien seminaarin sisältö,  aikataulu ja 
ryhmänjohtajat.  

3. Hyväksyttiin DGE-seminaarin siirtäminen pysyvään sijaintipaikkaan lähelle 
päämajaa ja DGE-seminaarin järjestäminen aikaisemmin toimivuoden aikana 
viiden vuoden pilottikauden aikana. Tämä pilottiohjelma aloitetaan vuoden 2019 
DGE-seminaarista. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa, Lukua XIV, kappaletta D.10.e. 
selventämällä, että Piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajien tulee 
pystyä puhumaan ja ymmärtämään englantia, tai heillä on paikallinen ei-LCI:n 
järjestämä käännöspalvelu, viestintään ryhmänjohtajien ja Lions Clubs 
Internationalin päämajan välillä.  

 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin Involve a Veteran -ohjelman laajentaminen kaikkien vaalipiirien 
alueille 30. kesäkuuta 2018 saakka sekä ottamalla mukaan aktiivinen 
sotilashenkilökunta.  

2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa antamalla uusille klubeille mahdollisuus 
maksaa perustamismaksut perustamishakemuksen lähettämisen jälkeen, mutta 
ennen kuin perustamishakemus hyväksytään. 

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä että alkaen 1. tammikuuta 
2018, kaikki uusien klubien perustamishakemukset tulee lähettää MyLCI:n kautta. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa antamalla jäsenkehitystoimikunnalle 
oikeus tarkistaa ja hyväksyä sopivat poikkeukset sääntöön, jossa vaaditaan että 
75% uusista jäsenistä asuu tai käy työssä moninkertaispiirin alueella.  

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa liittyen prosessiin piirien kohdalla, jotka 
perustavat 10 tai useamman klubin yhden toimivuoden aikana. Sen lisäksi että 
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piirikuvernööri hyväksyy perustamisasiakirjan, joko ensimmäisen 
varapiirikuvernöörin, toisen varapiirikuvernöörin tai GMT-
aluejohtajan/erityisalueen neuvonantajan tulee myös hyväksyä se. Puolet 
kansainvälisestä jäsenmaksusta on maksettava ennen kuin perustamisasiakirja 
hyväksytään.  

 
 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin kaikki saadut 100-vuotisjuhlan apurahahakemukset. 
2. Hyväksyttiin neljän vuoden mittainen digitaalinen markkinointisuunnitelma ja 

muokattiin budjettia ja ennustetta vastaavasti. 
3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa ilmoittamaan selvästi, että toimikunnan 

nimi on ”Markkinointiviestinnän toimikunta.” 
4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa osoittamaan, että LION-lehden 

päätoimittajan virkanimike on ”Markkinointi- ja jäsenjohtaja.” 
 

PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin diabetes viidenneksi palvelukampanja-alueeksi lisättäväksi 100-
vuotisjuhlan palveluhaasteeseen viimeisen 100-vuotisjuhlakauden vuodelle 1. 
heinäkuuta 2017 - 30. kesäkuuta 2018. 

2. Myönnettiin kaksi ylimääräistä Vuoden leot -palkintoa kahdelle leolle 
palkintovuodelle 2015-2016. 

3. Muutettiin lukua XXII päivittämällä leopresidentin virkaa Leoklubin 
mallisäännössä.  
 
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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