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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

WASHINGTON D.C., USA
DEN 1 – 6 APRIL 2005

STADGEKOMMITTÉN

1. Ändrade arbetsordning för lionklubb, som en följd av antagandet av resolutionen att ändra den
internationella arbetsordningen, att höja engångsavgiften som betalas av ständiga medlemmar
till USD 500.

2. Utnämnde en ny registrerad agent för staten New Hampshire, USA.
3. Utnämnde en ny registrerad agent för staten New Jersey, USA.
4. Ändrade den internationella styrelsens policymanual att innehålla den konstitutionella tolkningen

av nuvarande text i Artikel VIII, Moment 2 i de internationella stadgarna och motsvarande text i
Artikel V, Moment 2 i stadgar för lionklubb samt i Ansökan/inbjudan till medlemskap avseende
ordalydelsen ”betalas i förskott”.

5. Antog en resolution, vilken skall presenteras vid den internationella kongressen 2005 för beslut,
avseende ändring av den internationella arbetsordningen att höja engångsavgiften som betalas
av ständiga medlemmar till USD 500.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Fastställde registreringsavgifter till den internationella kongressen 2006.
2. Godkände det officiella evenemangsprogrammet för den internationella kongressen 2006.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände återkallande av stiftelsebrevet i 514 klubbar (6 877 medlemmar).
2. Godkände upphävande av tidigare återkallade stiftelsebrev i sju klubbar.
3. Beslutade att årligen tillhandahålla 12 blanka exemplar av den månatliga medlemsrapporten

endast under de kommande fyra åren, förutom till de klubbar som regelbundet sänder in
medlemsrapporter via Internet. (Att träda i kraft 2006 – 2007).

4. Utnämnde 91 distriktsguvernörer att tjäna under 2005 – 2006.
5. Godkände utvecklandet av en ny plan för att minska antalet övergångsdistrikt.
6. Antog hindi som ett av organisationens officiella språk. (Att träda i kraft den 1 juli 2005).
7. Godkände förslaget gällande ändring av distriktsgränser, vilket sänts in av multipeldistrikt 19 i

Kanada och USA.
8. Godkände bildandet av ett tillfälligt distrikt i Litauen och utnämnde distriktsguvernören för 2005 –

2006 i det nya distriktet.
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KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Godkände Perry Capital Management, Inc. som organisationens rådgivare avseende
investeringar av den allmänna fonden och av reservfonden.

2. Godkände budgeten för det tredje kvartalet 2004 – 2005.
3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att kräva ett kassaflöde i balans under

varje verksamhetsår.
4. Godkände Grant Thornton LLC att genomföra revision av LCI avseende verksamhetsåret som

avslutas den 30 juni 2005.
5. Utnämnde Internationell direktor Dur Roberson som ledamot i revisionskommittén.
6. Godkände årlig finansiering av The Defined Benifits Plan.
7. Godkände budgeten för det internationella programmet 2005 – 2006.
8. Ändrade överenskommelsen mellan berörda parter avseende donator/medlemssystemet CGI.
9. Godkände öppnandet av ett tillfälligt bankkonto för den internationella kongressen 2005.
10. Godkände smärre ändringar av den internationella styrelsens policymanual.
11. Godkände budgetarna för medlemstillväxt.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Utnämnde internationell direktor Samuel Milliken till ledamot av LCIF:s verkställande kommitté
och utnämnde internationell direktor Kee-Jung Woo till sekreterare i LCIF:s verkställande
kommitté.

2. Ändrade finansöverenskommelsen avseende donator/medlemssystemet.
3. Godkände rekommendationen från LCI/LCIF Joint Audit Committee att behålla stiftelsens

nuvarande revisor för revisionsservice för verksamhetsåret som avslutas den 30 juni 2005 samt
rekommenderade en omfattande granskning av organisationens revisionsbehov. Godkände
utnämnandet av internationell direktor Dur Roberson som ledamot i LCI/LCIF:s
revisionskommitté.

4. Godkände individuella riktade anslag om USD 1 250 000 till Lions tsunamihjälp och
återuppbyggnadskommittéer i Indien, Sri Lanka, Thailand och Indonesien för att stödja varje
kommittés planerade hjälpinsatser och återuppbyggnad.

5. Godkände riktlinjer för resor samt revisionsstadgar avseende frivilliga och personal inom
SightFirst II.

6. Godkände ett Core 4 pilotanslag om USD 75 000 till Lions hörselcenter i sydöstra Michigan för
att finansiera utökade hörselaktiviteter.

7. Godkände ett Core 4-anslag om USD 200 000 för att tillhandahålla operationer och annan
medicinsk vård till handikappade föräldralösa barn i Kina.

8. Utnämnde internationell direktor Samuel Milliken till ledamot av Lions Quest rådgivande
kommitté till och med slutet av verksamhetsåret 2005 – 2006.

9. Godkände partnerskap med Organization of American States (OAS) avseende utvecklandet av
Lions Quest skolprogram i Latinamerika för förhindrande av drogmissbruk samt utvecklande av
levnadsfärdigheter.

10. Godkände 80 stycken Standardbidrag, Core 4-bidrag och International Assistance Grants till ett
belopp om totalt USD 3 566 759.

11. Bordlade en anslagsansökan.
12. Avslog två anslagsansökningar.
13. Godkände ett Major International Service Program Grant om USD 250 000 till Labratoire de

Therapie Genique vid universitetet i Nantes, Frankrike, för att finansiera forskning avseende
genbehandling vid näthinnesjukdomar.

14. Godkände nomineringen av Dr. Douglas Villella, Dr. Arnall Patz och Dr. Robert Morris till
utmärkelsen Humanitarian Award 2004 – 2005.
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KOMMITTÉN FÖR LEDARUTVECKLING

1. Annullerade Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare, vilket var planerat att genomföras i
Bangkok, Thailand.

2. Totalt 100 deltagare kommer att tillåtas att delta i Lions ledarskapsinstitut för seniorledare 2005
– 2006, vilket kommer att genomföras i Sendai, Japan, i oktober 2005. LCI kommer att täcka
kostnader avseende boende, måltider och kursmaterial. De 100 deltagarna kommer att fördelas
enligt följande: Japan (33), Korea (20), multipeldistrikt 300 Taiwan (15), Thailand (6),
Singapore/Malaysia (4), Filipinerna (8), Hong Kong (1), Kina (3) och övriga (10). Ytterligare
deltagare kommer att tas emot i mån av plats och dessa kommer att vara ansvariga för alla
utgifter hänförliga till deras deltagande i institutet, med undantag för materialkostnader.

3. Ett seminarium riktat till potentiella lionledare i distrikt 380 kommer att presenteras under den
internationella kongressen 2005.

4. Ett test av ett lärarutvecklingsinstitut kommer att genomföras 2005 – 2006.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Godkände att kommittén för medlemsutveckling lägger fram ett förslag till en långsiktig
medlemsutvecklingsplan, vilken skall vara slutförd i juli 2006 och vidarebefordrad till kommittén
för långsiktsplanering för granskning.

2. Godkände finansiering till ett belopp av USD 25 000 respektive USD 15 000 för att fortsätta ett
speciellt initiativ avseende medlemsutveckling i MD 116 (Spanien) och MD 307 (Indonesien)
under verksamhetsåret 2005 – 2006.

3. Godkände initiativet Family Friendly Lions Club och dess material innehållande riktlinjer att
distribueras och genomföras i intresserade klubbar i syfte att främja familjeinblandning i
lionklubbarnas aktiviteter.

4. Godkände charteransökan för Guzelyurt Yesilada Lions Club i det icke distriktsindelade Cypern,
där charterbrevet kommer att utfärdas när en Coordinating Lion har utnämnts för detta område.

5. Godkände en höjning av engångsavgiften för ständiga medlemmar till USD 500, vilken är en
föreslagen konstitutionell ändring som kommer att tas upp till prövning vid den internationella
kongressen 2005.

6. Antog riktlinjer för China Affairs Coordination Committee, vilka kommer att inkluderas i den
internationella styrelsens policymanual.

7. Ändrade en resolution som godkändes vid den internationella styrelsens möte i oktober 2004,
vilket förtydligar datum för ikraftträdande till den 30 juni 2005 avseende revidering av Key-
utmärkelseprogrammet.

8. Ändrade en resolution som godkändes vid den internationella styrelsens möte i oktober 2004,
vilket förtydligar att den föreslagna höjningen av engångsavgiften för ständiga medlemmar skall
vara USD 500.

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Ökade antalet utmärkelser Ambassador of Goodwill från 35 till 40 för lionåret 2004 – 2005.
2. Lade till Campaign SightFirst II National/Multi-National Coordinators, Sector Coordinators,

District Coordinators och Group Coordinators till företrädesordningen.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Antog ett treårigt internationellt leoklubbprojekt vid namn Leo fokuserar på barn.
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2. Utnämnde tio lionmedlemmar som mottagare av Top Ten-utmärkelsen för
ungdomsutbytesordförande 2005.

3. Godkände att Lions i MD 34 (Alabama, USA) får samla in medel utanför sitt multipeldistrikt för att
restaurera och underhålla fontänen och vattenpumpen vid Hellen Kellers födelseplats (Ivy
Green) i Tuscumbia, Alabama.

4. Uppmuntrade lionklubbar, vilka är fadder för leoklubbar, att inkludera leoklubbrådgivaren som
medlem i klubbstyrelsen.

5. Tillkännagav att den första veckan i december är Lions ögonbankvecka.

*****


