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KAPITEL XVIII  
TJÄNSTEMÄN, NUVARANDE OCH FÖRE DETTA  

 
A. ADMINISTRATIVA TJÄNSTEMÄN 

 
The International Association of Lions Clubs administrativa tjänstemän skall vara den 
verkställande administratören, sekreteraren, chefen för global utveckling och 
kassaförvaltaren. 
 
Lions Clubs International Foundations administrativa tjänstemän skall vara den verkställande 
administratören, biträdande sekreterare och biträndande kassaförvaltare. 
 
 

B. UTNÄMNDA ADMINDISTRATIVA TJÄNSTEMÄN  
 
Den verkställande kommittén skall ha behörighet att, genom kontrakt, fastställa uppgifter, 
ämbetsperiod och vederlag för följande utnämningar: 
 
1. Per den 15 augusti 2017 skall Frank More inneha titel, ansvar och uppgifter som 

verkställande administratör och sekreterare av The International Association of Lions 
Clubs. 
 

2. Per den 4 april 2016 skall Catherine M. Rizzo inneha titel, ansvar och uppgifter som 
kassaförvaltare av The International Association of Lions Clubs. 
 
 

C. TITLAR PÅ FÖRE DETTA TJÄNSTEMÄN 
 
Lionmedlemmar som verkat som tjänstemän i organisationen skall visas erkänsla officiellt 
genom att tituleras: 
 
Internationell president - tidigare internationell president 
Internationell vice president - tidigare internationell vice president 
Internationell direktor - tidigare internationell direktor  
Distriktsguvernör - tidigare distriktsguvernörer 
 

 
D. TITELN SECRETARY GENERAL 

 
Titeln Secretary General (generalsekreterare) skall till åminnelse av vår organisations stiftare 
och Secretary General Melvin Jones långa och förtjänstfulla service för organisationen och 
mänskligheten inte längre användas. 
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E. TJÄNSTEMÄN, DIREKTORER OCH TIDIGARE PRESIDENTER 

 
Post för tjänstemän, direktorer och tidigare internationella presidenter kommer att sändas ut 
en gång i veckan, med undantag för ärenden som kräver beslutfattning, etc. vilka kommer att 
sändas ut omgående. 
 
 

F. TIDIGARE TJÄNSTEMÄN 
 
Tidigare tjänstemän som inte längre är medlemmar i organisationen skall strykas från 
adressregistret. 
 
 

G. PUBLIKATIONER OCH INFORMATION TILLGÄNGLIGA FÖR GODKÄNDA 
KANDIDATER PÅ POSTEN FÖR TREDJE VICE PRESIDENT OCH 
INTERNATIONELL DIREKTOR  
 
1. Internationella stadgar och arbetsordning 

 
2. "The International Director – Service Through Leadership" (Den internationella direktorn 

– service genom ledarskap) 
 

3. Kontaktinformation till nuvarande och tidigare tjänstemän skall överlämnas till alla 
certifierade kandidater, till framställningskostnad. Kontaktinformationen kommer att 
levereras elektroniskt.  
 

4. Kontaktinformationen till alla klubbtjänstemän skall på begäran överlämnas till 
certifierade kandidater till verkställande tjänstemannaposter, förutsatt att respektive 
kandidater är villiga att betala organisationens framställningskostnad. 
 

5. Kontaktinformationens omfattning och framställningskostnaden skall avgöras av berörd 
verksamhetsavdelning. 
 
 

H. ROCKSLAGSNÅLAR FÖR TJÄNSTEMÄN 
 

1. Två rockslagsmärken skall överlämnas till samtliga tjänstemän. 
 

2. Dubbletter kommer på begäran att utfärdas utan kostnad för tjänstemän, direktorer och 
före detta internationella presidenter. 
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I. DÖDSFALL – STYRELSEMEDLEMMAR OCH TIDIGARE INTERNATIONELLA 

PRESIDENTER – TILLKÄNNAGIVANDE OCH FÖRFARANDE 
 
1. Vid bortgång av en internationell direktor eller dennas fru eller en före detta 

internationell president eller dennes partner, skall samtliga medlemmar i den 
internationella styrelsen och alla tidigare internationella presidenter meddelas per brev, e-
post eller telefax.  Alla tidigare internationella direktorer kommer att meddelas per brev, 
e-post eller telefax om så anses lämpligt. 
 

2. Den internationella presidenten skall utse en person att delta i begravningen som 
organisationens officielle representant. 
 

3. Änkor/änkemän till tidigare internationella presidenter skall inbjudas att delta i 
internationella kongresser som organisationens gäst. 
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