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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

CARY, NORTH CAROLINA, USA
16-21 APRIL 2011

1. Fukuoka, Japan, valdes till platsen för den internationella kongressen 2016.

REVISIONSKOMMITTÉN

1. Ändrade Kapitel XI, Sidan XI-4, Stycke F.2., i den internationella styrelsens policymanual för
att fokusera på avgörande processer.

STADGEKOMMITTÉN

1. Granskade konstitutionellt klagomålsärende insänt av Lions Club Juhu i distrikt 323-A3,
Indien, på uppdrag av en av klubbens medlemmar, vilket bestrider stödet och valet av
internationell direktor i distrikt 323-A3 samt fann goda skäl att påskynda granskningen av
klagomålsärendet till steg fyra i den konstitutionella klagomålsprocessen, Kapitel XV, Stycke
J.1., i den internationella styrelsens policymanual.

Begärde att den juridiska divisionen informerar berörda parter om datum när svar, genmäle
och all annan dokumentation som begärs eller krävs för att granska detta klagomålsärende,
i förekommande fall, måste skickas in till den juridiska divisionen, för att klagomålsärendet
skall kunna granskas av stadgekommittén och den internationella styrelsen vid dess nästa
möte i juni 2011.

Instruerade nuvarande och kommande medlemmar i guvernörsrådet i multipeldistrikt 323 att
tills vidare inställa valet av internationell direktor vid riksmötet i multipeldistrikt 323 samt in-
struerade multipeldistriktet att avstå från att utfärda officiellt stöd av någon internationell
direktor till dess att den internationella styrelsen fattar ett slutligt och bindande beslut av-
seende detta klagomålsärende samt utfärdar ytterligare instruktioner till multipeldistriktets
guvernörsråd avseende återupptagande av stöd och val av internationell direktor.

Förklarade att allt eventuellt stöd av kandidat utfärdat av multipeldistrikt 323 som strider mot
ovanstående direktiv från den internationella styrelsen skall anses vara ogiltigt och utan
verkan i enlighet med tillämpliga regler i de internationella stadgarna och arbetsordningen i
den internationella styrelsens policymanual.

2. Tog bort Stycke C.20. i Kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual, under
förutsättning av att framlagt ändringsförslag till den internationella kongressen 2011 antas.

3. Tog bort stadgar och arbetsordning avseende Lions International Stamp Club, Lions
International Trading Pin Club, Lions International Numismatists Club och Lions Clubs
International Internet Club från Kapitel VII i den internationella styrelsens policymanual,
reviderade Kapitel XV, Stycke E., i den internationella styrelsens policymanual och god-
kände att den juridiska divisionen ansvarar för granskning av ändringsförslag till dessa
stadgar, för att överensstämma med stadgar och arbetsordning samt den internationella
styrelsens policymanual.
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4. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella kongressen 2011,
att ändra Artikel X, Moment 2, i den internationella arbetsordningen och därmed revidera
uppgifterna för distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör och andra vice distrikts-
guvernör att inkludera uppgifter avseende det globala medlemsteamet och det globala
ledarskapsteamet.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Godkände registreringsavgifter avseende den internationella kongressen 2012 i Busan,
Korea.

2. Ändrade policyn avseende distribution av kongressförfarande, varigenom kongressför-
farandet kommer att distribueras till den internationella styrelsen och tidigare internationella
presidenter samt på begäran göras tillgängligt för tidigare internationella direktorer och
distriktsguvernörer.

3. Ändrade kongresspublikationen Nyheter och noteringar till ett digitalt format.

4. Tog bort sammanställningen av bokslutshandlingar från kongressförfarandet.

5. Uppdaterade policyn avseende deltagande i paraden samt lade till den 1 oktober som sista
dag för delegationer att skicka in begäran om ändring av paradordningen.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Befriade klubbar som påverkades av förödelsen orsakad av jordbävningen och tsunamin
som drabbade den nordöstra kusten i Japan den 11 mars 2011 från skyldigheten att skicka
in medlemsrapporter, till och med den 30 juni 2012.

2. Godkände att klubbar som har skapat en sida i e-klubbhuset kan tilldelas ett tygmärke.

3. Godkände området Zhejiang i Kina som tillfälligt distrikt 386.

4. Godkände listan över rekommenderade samordningslion för verksamhetsåret 2011-2012.

5. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser insänt av distrikt 403-A, att träda i
kraft vid avslutningen av nästa internationella kongress.

6. Utnämnde de lionmedlemmar som kommer att vara distriktsguvernörer i tillfälliga distrikt
under verksamhetsåret 2011-2012, vilka har rekommenderats av lokala lionledare.

7. Visade erkänsla för distriktsguvernörer 2010-2011 och guvernörsrådsordförande 2010-2011
med ett uppskattningscertifikat.

8. Ändrade och omstrukturerade stadgar och arbetsordning för distrikt samt den internationella
styrelsens policymanual avseende roll och ansvar för distriktsguvernörens team att leda och
stödja det globala medlemsteamet och det globala ledarskapsteamet, villkorat godkännande
av det konstitutionella ändringsförslaget.
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9. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att använda orden "fullgod
status" och "aktiv status" på ett mer korrekt sätt, speciellt avseende fullgod status för distrikt
och i samband med ändring av distriktsgränser.

10. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att tillåta distriktsguvernörer att
erhålla ersättning för besök i allvarligt svaga klubbar, klubbar som har lagts ner under de
senaste tolv månaderna, GMT-möten, GLT-möten samt planering av och/eller deltagande i
programmet klubbens excellensprocess, under förutsättning att skriftligt medgivande har
erhållits i förväg från divisionen för distrikts- och klubbadministration.

11. Återinförde och omdefinierade uttrycket "Övergångsstatus", vilket innebär distrikt som ej är
tillfälliga distrikt och som har färre än 35 aktiva klubbar och 1 250 aktiva medlemmar enligt
organisationens månatliga Cumulative-rapport. Övergångsdistrikt kvarblir i övergångsstatus
till dess att distriktet har uppnått 35 aktiva klubbar och 1 250 aktiva medlemmar.

12. Begärde att stadgekommittén sammanställer en skrivelse till ett ändringsförslag av den
internationella arbetsordningen, vilket kommer att föreläggas delegaterna för röstning vid
den internationella kongressen 2011, vilket skulle ändra uppgifterna för distriktsguvernörens
team och därmed tydligt definiera teamets roll och ansvar som en viktig del i det globala
medlemsteamet och det globala ledarskapsteamet.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Ändrade investeringspolicyn avseende den allmänna fonden, investeringsfonden och
pensionsplanen för att avspegla ändringar i förväntad avkastning samt mindre andra
ändringar.

2. Godkände prognosen för 2010-2011, vilken visar ett överskott.

3. Godkände preliminär kostnadsprognos för de två (2) ordinarie styrelsemötena under
verksamhetsåret 2012-2013.

4. Godkände ytterligare USD 1 000,00 avseende budget för tidigare internationella presidenter.

LCIF

1. Reviderade allokering av tillgångar i den allmänna fonden att vara 40 % aktier, 40 % ränte-
bärande och 20 % övriga samt uppdaterade investeringspolicyn i enlighet med detta.

2. Godkände en ny urvalsprocess för LCIF:s styrkommitté.

3. Ökade budgeten för humanitära anslag under 2010-2011 med USD 3,5 miljoner.

4. Beviljade 68 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett
belopp om totalt USD 2 904 899,00.

5. Bordlade åtta anslagsansökningar.

6. Godkände nominering av Rev. Franklin Graham till mottagare av den humanitära
utmärkelsen 2011.
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7. Allokerade USD 1,5 miljoner från den öronmärkta fonden för insatser efter jordbävningen
och tsunamin i Japan till ett speciellt hjälpprogram för de drabbade (USD 1 miljon) och till de
av Lions drivna insatscentren (USD 500 000,00).

8. Godkände ett kontrakt till ett belopp om USD 181 000,00 med Service Learning Life Skills
Network för konsultarbeten under ett år.

9. Reviderade policyn om personlig information att omfatta information om hur data som
insamlats via internet kommer att användas.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

1. Förtydligade kravet om tidigare erfarenhet som instruktör för kandidater som gruppledare vid
DG Elect-seminariet att omfatta dem som har varit instruktörer vid LCI:s träningsevene-
mang, till exempel Lions ledarskapsinstitut för seniorledare, utvecklingsinstitut för instruk-
törer, seminarier för MERL-ordförande, DG Elect-seminariet eller motsvarande träning på
multipeldistriktsnivå eller högre, till exempel GMT- och GLT-träning.

2. Förtydligade kravet om tidigare erfarenhet för kandidater som DG Elect-seminariets ord-
förande att omfatta dem som har varit gruppledare vid DG Elect-seminariet under de tio
åren före det år personen kommer att vara ordförande, eller liknande erfarenhet av LCI:s
träningsprogram eller motsvarande träningsevenemang på multipeldistriktsnivå eller högre
nivå.

3. Reviderade programmet Lions regionala ledarskapsinstitut för att ge möjlighet till fler mul-
tipeldistrikt och enkeldistrikt att delta. Från och med verksamhetsåret 2011-2012 kan ett
belopp om upp till USD 143,00 per bekräftad deltagare i Lions regionala ledarskapsinstitut
beviljas, dock högst USD 10 000,00 för de sökande multipeldistrikt/enkeldistrikt som erhåller
detta anslag för första och andra gången. Anslag till efterföljande Lions regionala ledar-
skapsinstitut kan uppgå till högst USD 7 500,00. Ansökan om anslag till Lions regionala
ledarskapsinstitut måste vara LCI tillhanda senast den 31 maj 2011.

4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende presentation av träning
på LCI:s officiella språk.

5. Reviderade den internationella styrelsens policymanual och tog bort uttrycket "fullgjort sina
skyldigheter" gällande urvalsprocessen för deltagare i Lions ledarskapsinstitut för senior-
ledare.

6. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att återspegla möjligheten för
andra vice distriktsguvernörer att delta i Lions ledarskapsinstitut för seniorledare.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Uppdaterade den internationella styrelsens policymanual för att inkludera Lions nya
områden Shenyang och Shaanxi i Kina.

2. Uppdaterade den internationella styrelsens policymanual för att klargöra att namn på
klubbfilialer skall följa samma riktlinjer som vid bildande av nya klubbar.
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KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Ändrade PR-anslag till multipeldistrikt/enkeldistrikt genom att inskränka användande av
annonser.

2. Inställde den globala musiktävlingen för ungdomar under verksamhetsåret 2011-2012.

3. Godkände att, med början kalenderåret 2013, skall utformningen av Lions paradvagn vid
evenemanget Tournament of Roses godkännas av LCI.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Godkände ändringar i det årliga programmet för anslag till ledarutveckling för leomedlemmar
med början verksamhetsåret 2011-2012, genom att sänka anslagsmedlen från USD
28 000,00 till USD 16 000,00 per verksamhetsår samt allokerade USD 12 000,00 till fram-
tida marknadsföring och andra insatser, för att öka antal klubbar och behålla befintliga
klubbar samt skapa resurser om ledarutveckling för leotjänstemän, leorådgivare och leo-
ordförande.

2. Namngav mottagare av utmärkelsen topp tio ordförande för ungdomsläger och ungdoms-
utbyte 2009-2010.

3. Godkände ändringar i det årliga programmet Lions service för barn symposieprogram med
början verksamhetsåret 2011-2012, genom att sänka anslagsmedlen från USD 28 000,00 till
USD 16 000,00 per verksamhetsår samt allokerade USD 12 000,00 till framtida marknads-
föring och andra insatser, för att marknadsföra och stödja insatser inom programmet Lions
barn först och därmed tillgodose grundläggande behov bland barn i nöd.

4. Godkände utvecklande av en viljeförklaring mellan Lions Clubs International och Förenta
Nationernas flyktingkommissariat, för att stödja Lions insatser inom området katastrofhjälp,
speciellt att tillgodose behov bland människor i nöd.

5. Godkände ett samarbetsinitiativ mellan Lions Clubs International och The National Eye
Institute (NEI)/National Health Education Program (NEHEP), för att utveckla resurser att
stödja Lions synrelaterade serviceprojekt.

6. Inrättade posten Ordförande för hörselinformation och hjälpinsatser på multipeldistriktsnivå,
att träda i kraft den 1 juli 2011.

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/

