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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

HAMBURG, TYSKLAND 
10-15 APRIL 2010 

 
 

1. Honolulu, Hawaii, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2015. 
 
2. Chicago, Illinois, USA, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2017 i 

samband med organisationens 100-årsjubiléum. 
 
 
STADGEKOMMITTÉN 
 
1. Granskade ett konstitutionellt klagomålsärende insänt av Lions Club Chennai Ashok 

Pillar och Lions Club Madras Greater i distrikt 324-A1 (Indien), bekräftade det slutgiltiga 
beslutet av multipeldistriktets medlingskommitté, godkände klagomålsärendet och av-
slog förslaget från distrikt 324-A1 gällande ändring av distriktsgränser. Förklarade alla 
ärenden rörande detta klagomålsärende avslutade samt att detta beslut är slutgiltigt och 
bindande för alla parter, distrikt 324-A1 och alla klubbar i distrikt 324-A1. 

 
2. Avsatte Wichaidid Chalin från posten som distriktsguvernör i distrikt 310-B (Thailand), på 

grund av underlåtenhet att följa slutgiltigt och bindande beslut av majoriteten av med-
larna i multipeldistriktets konfliktlösningskommitté samt på grund av engagemang i rätts-
tvister med lionrelaterade ärenden. Förklarade att Wichaidid Chalin i framtiden inte skall 
erkännas som tidigare distriktsguvernör av Lions Clubs International, ej heller av någon 
klubb eller distrikt samt att han heller ej skall vara berättigad till några rättigheter av 
denna titel. Förklarade att vakansen på posten som distriktsguvernör i distrikt 310-B inte 
skall tillsättas samt att DG Elect i distrikt 310-B skall fungera som tillförordnad distrikts-
guvernör till och med den internationella kongressen 2010. 

 
3. Lade ner Krabi Lions Club i distrikt 310-B (Thailand), på grund av klubbmedlemmarnas 

underlåtenhet att följa direktiv från organisationens juridiska division och följa det slut-
giltiga och bindande beslutet av majoriteten av medlarna i multipeldistriktets konflikt-
lösningskommitté. Förklarade att den tidigare klubben och de tidigare medlemmarna inte 
längre erkänns av Lions Clubs International, multipeldistrikt 310 eller distrikt 310-B, att 
de tidigare medlemmarna inte har några medlemsrättigheter eller privilegier inom orga-
nisationen, multipeldistriktet eller distriktet, att de tidigare medlemmarna inte längre har 
några rättigheter och privilegier att använda namnet "Lions", organisationens emblem 
eller några utmärkelsetecken från den tidigare klubben och/eller organisationen, inklu-
sive alla tidigare poster eller titlar inom Lions.  

 
4. Reviderade Kapitel III och Kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual, att 

ersätta "partner" med "en vuxen i sällskap" i de fall detta är lämpligt. 
 
5. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella kongressen 

2010, att i sin helhet flytta Artikel IX, Inträdes- och medlemsavgifter, i de internationella 
stadgarna till den internationella arbetsordningen som en ny Artikel XII samt att åter-
stående artiklar i de internationella stadgarna och i den internationella arbetsordningen 
numreras om i enlighet därmed. 
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KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Fastställde kongressregistreringsavgifter avseende den internationella kongressen 2011 

i Seattle, USA. Avgifterna kommer att vara desamma som till den internationella kon-
gressen 2010 i Sydney, Australien. Sista dag för att betala vanlig registreringsavgift 
ändrades till den 31 mars. Perioden för betalning av sen registreringsavgift pågår från 
och med den 1 april till och med på plats i Seattle. 

 
2. Ändrade i Kapitel VIII i den internationella styrelsens policymanual för att ersätta 

"partner" med "vuxen i sällskap" eller annat lämpligt uttryck. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
 
1.         Återkallade charterbrevet i Onteora Lions club (distrikt 20-O) med tio medlemmar. 
 
2.   Tillsatte tre vakanser på posten som DG Elect.  
 
3.  Godkände förslag om ändring av distriktsgränser i distrikt 324-C5 att träda i kraft vid 

avslutningen av den internationella kongressen 2010.  
 
4.  Godkände förslag om ändring av distriktsgränser i distrikt 324-A5 att träda i kraft vid av-

slutningen av den internationella kongressen 2010, under förutsättning att alla klubbar 
med utestående skulder över USD 50,00 betalar dessa senast den 15 maj 2010.     

 
5.  Godkände Ukraina som en tillfällig region med nio klubbar och 229 medlemmar.   
 
6. Godkände införande av namn och kontaktinformation gällande samordningslion och 

lionmedlemmar som är ordförande i tillfälliga regioner och tillfälliga zoner i Lions Clubs 
Internationals publikation The Vital och i Lions Clubs Internationals internationella 
matrikel.   

 
7.  Godkände de ej distriktsindelade klubbarna i Peking, Kina, som tillfälligt distrikt 385, att 

träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2010.   
 
8.  Godkände de lionledare som rekommenderats av lokala lionmedlemmar i tillfälliga 

distrikt att tjäna som distriktsguvernörer i dessa tillfälliga distrikt under verksamhetsåret 
2010-2011.   

 
9.  Reviderade excellensutmärkelserna 2009-2010, för att underlätta uppfyllande av kraven.  

Excellensutmärkelserna 2010-2011 har omarbetats, för att stödja teamets arbete och 
göra utmärkelserna mer flexibla.   

 
10.  Reviderade Kapitel V i den internationella styrelsens policymanual, för att förtydliga och 

effektivisera processen för status quo och reaktivering.   
 
11.  Reviderade Kapitel IX i den internationella styrelsens policymanual, för att ersätta ut-

trycket "partner" med "vuxen i sällskap", förtydliga att ett övergångsdistrikt uppnår fullgod 
status när distriktet har 35 klubbar och 1 250 medlemmar som har fullgjort sina skyldig-
heter vid slutet av året samt förtydligade processen att ansöka på nytt om ändring av 
distriktsgränser i de fall ansökan har avslagits eller bordlagts.  
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12.  Reviderade Kapitel X i den internationella styrelsens policymanual, för att uppmuntra 
Guiding Lions att bli certifierade och för att avskaffa den tidigare Guiding Lion-
utmärkelsen.   

 
 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

 
1. Godkände prognosen för första kvartalet 2009-2010, vilken visar ett överskott. 
 
2. Godkände Charles Schwab Trust Company som förvaltare av pensionsplanen. 
 
3. Beviljade ytterligare USD 50 000,00 till styrelsemötet i mars/april 2010-2011. 
 
4. Godkände användande av "en vuxen i sällskap" att ersätta "partner" i den internationella 

styrelsens policymanual Kapitel XII, Det internationella huvudkontoret och dess perso-
nal, Kapitel XXII, Talarevenemang, resebestämmelser och ersättning. 

 
5. Godkände revidering av policy avseende avstängning och nedläggning av klubbar i den 

internationella styrelsens policymanual Kapitel XI enligt följande: 
 

Avstängning och nedläggning av klubb 
En klubb som har en utestående skuld på mer än USD 20 per medlem eller USD 
1 000 per klubb, vilkendera är lägre, vilken är äldre än 120 dagar, kommer att 
stängas av. Detta omfattar lionklubbens charter, rättigheter, förmåner och skyldig-
heter som lionklubb. 
 
I de fall klubben inte återfår fullgod status, enligt definition i den internationella 
styrelsens policy, senast den 28:e i månaden efter det att klubben har stängts av, 
kommer klubbens charterbrev att återkallas automatiskt. Nedläggning av en klubb på 
grund av finansiella skäl kan upphävas inom 12 månader från det datum klubben 
lades ner, under förutsättning att klubben har betalat hela skulden på klubbkontot 
samt att en komplett reaktiveringsrapport har erhållits.  
 
Klubb som har fått en avbetalningsplan godkänd av Finance Division kommer inte att 
stängas av så länge klubben fortsätter att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med 
den godkända avbetalningsplanen. 

 
6. Godkände revidering av Kapitel XXII, Stycke B.2., i den internationella styrelsens policy-

manual att omfatta forum i Australien, Nya Zeeland och öar i Stilla havet, vilka skall 
genomföras den fjärde veckan i augusti eller den första veckan i september. 

 
7. Godkände mindre ändringar i policyn om resor för och ersättning till verkställande 

tjänstemän. 
 
LCIF 
 
1. Uppdaterade text i stiftelsens investeringspolicy avseende välgörenhetsgåvor i form av  
 livränta i Kalifornien.   
 
2. Godkände bildande och införande av en LCIF styrkommitté, en rådgivande grupp, med 

utnämningar till den första kommittén samt policyändringar att beslutas vid mötet i juni 
2010 i Sydney, Australien.   
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3. Godkände ändringar av de material som används att tillverka Progressive Melvin Jones  
 Fellows (PMJF) rockslagsnålar. 
 
4. Godkände att personalen begär återbetalning av LCIF-anslag och, om så är nödvändigt, 

vidtar rättsliga åtgärder gentemot projektledningen för flera övriga anslag, vilka inte har 
sänt in rapporter inom föreskriven tid. 

 
5. Förnyade medlemskapet, med ett belopp om USD 56 560,00, i The International Agency 

for the Prevention of Blindness (IAPB). 
 
6. Överförde USD 1,5 miljon av ej riktade medel i SightFirst årliga anslagsbudget till 
  nästa verksamhetsår. 
 
7. Beviljade 64 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett 

belopp om totalt USD 2 504 948,00. 
 
8. Bordlade två anslagsansökningar. 
 
9. Avslog en anslagsansökan.  
 
10. Godkände medlemskap, med ett belopp om USD 7 500,00, i The World Wide Hearing 

Coalition. 
 
11. Beviljade ett anslag om USD 50 000,00 till programmet Hör oss ryta för att stödja ett 

ettårigt pilotprojekt för hjälpinsatser inom hörselområdet. 
 
12.  Utsåg tre finalister till den humanitära utmärkelsen 2010.  
 
13. Godkände medlemskap, med beloppet USD 20 000,00, i The Clinton Global Initiative  
 (CGI). 
 
14. Uppdaterade firmatecknare gällande stiftelsens konto i Scottrade, för att kunna hantera 

donationer av värdepapper. 
 
15. Reviderade LCIF:s revisionsstadgar i den internationella styrelsens policymanual. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 
 
1. Lade till ett Lions ledarskapsinstitut för seniorledare till programmet 2010-2011 gällande 

institut och seminarier, för att stödja utveckling av lionledare i Afrika, under förutsättning 
att sökta medel beviljas. 

 
2. Lade till ett utvecklingsinstitut för instruktörer till programmet 2010-2011 gällande institut 

och seminarier, för att stödja utveckling av instruktörer i Afrika, under förutsättning att 
sökta medel beviljas. 

 
3. Ändrade i anslagsprogrammet för ledarutveckling i multipeldistrikt att inkludera en  
 regel om stöd till lokal träning av andra vice distriktsguvernörer. 
 
4. Godkände de koncept som presenterats av samordningskommittén om MERL-

programmet avseende samordning av lokala insatser för medlemstillväxt och insatser av 
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det globala medlemsteamet samt ett bättre fokus på och stöd av ledarutveckling på alla 
nivåer i organisationen. 

 
5. Reviderade Kapitel XIV i den internationella styrelsens policymanual för att ersätta ut-

trycket "partner" med "en vuxen i sällskap" avseende ådragna utgifter av inkommande 
president, ordförande och vice ordförande för DG Elect-seminariet.  

 
6. Reviderade Kapitel XIV i den internationella styrelsens policymanual för att ersätta 

uttrycket "partner" med "en vuxen i sällskap" avseende instruktörer vid DG Elect-
seminariet. 

 
7. Reviderade Kapitel XIV i den internationella styrelsens policymanual, för att flytta policy 

avseende en informationssession för vuxna i sällskap under DG Elect-seminariet.   
 
8. Reviderade Kapitel XIV i den internationella styrelsens policymanual avseende tillgång 

till Handbok för distriktsguvernörens team. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 
1. Godkände en rekommendation av kommittén för finanser och huvudkontorets verk-

samhet avseende en höjning av medlemsavgiften med USD 4,00 att införas under en 
tvåårsperiod med början 2012-2013, eftersom prognoser visar att kassaflödet inte 
kommer att vara tillräckligt, trots pågående kostnadsbesparande åtgärder. 

 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Fastställde, med omedelbar verkan, att Afrika med dess liondistrikt och ej distriktsin-

delade länder skall vara ett distinkt område inom organisationen samt beredas admini-
strativt stöd och verksamhetsstöd liknande det stöd organisationens konstitutionella 
områden erhåller. 

 
2. Instämde i att så snart Afrika har uppnått ett stipulerat och verifierat antal medlemmar 

om 30 000 skall stadgekommittén sammanställa och presentera ett konstitutionellt 
ändringsförslag där Afrika erkänns som ett eget konstitutionellt område inom organisa-
tionen, under förutsättning att detta godkänns av LCI:s internationella styrelse samt att 
förslaget godkänns av delegaterna vid nästkommande internationella kongress. 

 
3. Avslog Lions Club Hod Hashrons protest gällande en ny klubb. 
 
4. Kom överens om att stödja rekommendationerna avseende omstrukturering av MERL-

programmet och arbeta för att samordna medlemskap, extension och retention i 
distriktsguvernörens team och i det globala medlemsteamet. 

 
5. Godkände kravet att 75 % av medlemmarna i cyberklubbar skall bo eller arbeta i samma  
 multipeldistrikt. 
 
6. Godkände ändring i den internationella styrelsens policy avseende retur av charter-

avgifter för klubbar som ännu inte har godkänts vid slutet av verksamhetsåret. 
 
7. Tog bort text i den internationella styrelsens policymanual gällande chefen för fältverk-

samhet och dennes partners resor, då denna text finns i annat avsnitt i policymanualen. 



                                                                                               
 
 

6 
SUMMARY APRIL 2010.SW 
 

 
8. Instämde i att den internationella styrelsens policymanual skall uppdateras, för att 

inkludera Membership Programs and New Clubs Marketing Departments nya namn. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 
1. Ändrade kriterier för multipeldistrikt, enkeldistrikt och distrikt avseende ansökan om PR-

anslag flera år i rad, vilka inkommer efter den 1 januari varje år. 
 
2. Inrättade en uppsatstävling för blinda barn och barn med nedsatt syn, att inledas lionåret 

2010-2011. 
 
3. Inrättade en ny medalj för erkänsla till lionmedlemmar, att införas lionåret 2010-2011. 
 
4. Ändrade Lions Clubs Internationals publikation The Vital att inkludera kontaktinformation 

till efterlevande make/maka/partner till avlidna tidigare internationella presidenter och 
tidigare internationella direktorer, att införas lionåret 2010-2011. 

 
5. Godkände publicering av den internationella matrikeln på LCI:s webbplats och upp-

hörande av den tryckta versionen med början 2011-2012. 
 
6. Förtydligade att så fort en lionmedlem har offentliggjort sin kandidatur till posten som 

distriktsguvernör, vice distriktsguvernör, guvernörsrådsordförande, internationell direktor 
eller internationell verkställande tjänsteman kan varken kandidaten eller hans/hennes 
närmaste familj (mor, far, make, maka, partner, syskon, barn eller svärförälder) inneha 
posten som redaktör eller sitta med i tidningskommittén för någon av de officiella ut-
gåvorna av tidningen LION, samt förtydligades att kandidaturen anses offentliggjord när 
kandidaten har fått stöd för densamma av sin klubb eller distrikt (del-, enkel-, multipel-). 

 
 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Ändrade namnet på International Activities and Program Planning Division till Service 

Activities Division. 
 

2. Godkände en samarbetande allians mellan Lions Clubs International och The 
International Guide Dog Federation. 

 
3. Namngav mottagare av utmärkelsen topp tio ordförande för ungdomsläger och 

ungdomsutbyte 2008-2009. 
 
4. Ändrade den internationella styrelsens policymanual avseende nomineringskrav för 

leoklubbprogrammets rådgivande kommitté.  
 
Mer information om den internationella styrelsens resolutioner finns på organisationens 
webbplats www.lionsclubs.org. Du kan även kontakta det internationella huvudkontoret via 
telefon 630-571-5466. 

 
 

********* 

http://www.lionsclubs.org/
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