
                                                                                                      
 
 

SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN, USA 
13-17 APRIL 2012 

 
STADGEKOMMITÉN 

1. Tilldelade behörighet till ordförande för stadgekommittén, eller om denne inte är 
otillgänglig, viceordförande för stadgekommittén, i samråd med den internationella 
presidenten och den juridiska rådgivaren och sekreteraren, vad gäller ärenden i distrikt 
301-A1 (Filippinerna). 

2. Godkände åtagande att fortskrida med bildandet av ett företag under sektion 25 i Indien 
och fortsätta att söka godkännande av en ansökan om filialkontor från nödvändiga 
regeringsinstanser i Indien. 

3. Granskade varumärkesreglerna i kapitel XV i styrelsehandboken, inklusive villkor 
relaterade till organisationer och auktorisering av digitala medier. 

4. Granskade kapitel III och kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual vad 
gäller distributionen av styrelsematerial och styrelseröstning genom elektroniska 
metoder. 

5. Granskade artikel III i normalstadgar och arbetsordning för distrikt i den internationella 
styrelsens policymanual relaterat till utnämnande av zon- och regionordföranden. 

6. Granskade kapitel VII och kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för 
att korrigera ett tryckfel och ta bort onödiga interna citeringar. 

7. Antog en resolution som ska rapporteras till den internationella kongressen år 2012 om 
att ändra artikel XI, sektion 7 i den internationella arbetsordningen genom att ta bort 
diagrammen med medlemmarnas förpliktelser och rättigheter från den internationella 
arbetsordningen och, beroende på godkännandet av denna resolution, att flytta dessa 
diagram till delen sektionen för medlemskategorier i den internationella styrelsens 
policymanual. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1.  Upphävde resolution 1 från kongresskommitténs rapport från juni/juli 2011 och godkände 
en 25 USD rabatt för varje betald registrering till kongressen i Busan över 30 000, som kommer 
att delas ut proportionellt till de tre multipeldistrikten i Korea, baserat på den sista betalda 
registreringsrapporten. 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Annullerade tolv klubbar i distrikt 321 C2 på grund av att de inte längre existerar .  
2. Beslöt att hålla klubbarnas vicepresidenter bättre informerade. All masskommunikation 

som skickas till klubbpresidenterna som är lämplig och informativ kopieras till de 
registrerade klubbarnas vicepresidenter. En process för att registrera vice-presidenter 
kommer att skapas tidigt under nästa verksamhetsår. 

3. Godkände DG Elects som rekommenderades av tillfälliga distrikt.  
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4. Utsåg tidigare distriktsguvernör Mitsukazu Imai, från distrikt 330-A i Tokyo till att tjäna 

som samordningslion för Mongoliet under verksamhetsåret 2012-2013.  
5. Godkände förslag om ändring av distriktsgränser insänd av multipeldistrikt 16 (New 

Jersey). Denna förändring träder i kraft vid avslutandet av den internationella kongressen 
2014. 

6. Ändrade namn på multipeldistrikt och distrikt från 324C, 324D och 324E till 316, 317 
respektive 318. 

7. Beslöt att hålla zonordförande och regionordförande bättre informerade.  All 
masskommunikation som skickas till distriktsguvernörens team som är lämplig och 
informativ kommer också att kopieras till registrerade zon- och regionordförande inom 
distriktet.  

8. Ändrade annulleringspolicyn i den internationella styrelsens policymanual för att 
möjliggöra snabbare annulleringar av klubbar som har begått en allvarlig överträdelse, 
när en annullering av klubben skulle vara i organisationens bästa intresse. 

9. Ändrade revisionsstadgarna för ersättning av distriktsguvernörens utgifter för att göra det 
enklare för distriktsguvernörer att delegera klubbesök till medlemmar i distriktsrådet. 

10. Ändrade policyn för ändring av distriktsgränser för att klargöra kraven som behövs för att 
ändra distriktsgränser och kräva att en kopia av de intygade protokollen från kongresser 
där förslaget godkändes ska skickas när förslaget skickas in. 

11. Granskade policyn för tillfälliga distrikt för att klargöra processen när man 
rekommenderar DG elects till styrelsen.  

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för verksamhetsåret 2011-2012, vilken återger ett litet underskott.  
Man bör dock notera att pengarna på banken räcker för att finansiera underskottet. 

2. Beviljade ytterligare en dag för styrelsemötet i oktober/november 2012-2013.  
3. Beviljade en villkorlig avstängningspolicy för klubbar i Zimbabwe. Den här policyn 

baseras på obetalt saldo som överskrider 10 USD per medlem eller 500 USD per klubb, 
vilketdera beloppet som är mindre.  Policyn träder i kraft den 1 juli 2012 och är i kraft till 
den 1 juli 2014. 

4. Godkände att kapitel IX, paragraf C.4.-C.10 i styrelsens policymanual ska tas bort i sin 
helhet och ersättas den 26 juni, 2012.  De största förändringarna är följande:   

• Ökad bilersättning – Ersättningen blir 0,41 USD per mile (0,25 USD per kilometer) 
• Ökad boendeersättning – Ersättning ges endast för verkliga kostnader, som inte får 

överskrida 75,00 USD per natt.   
• Ökad måltidsersättning – Ersättning ges endast för verkliga kostnader, som inte får 

överskrida 25,00 USD per måltid.  Originalkvitton måste bifogas till reseräkningen.   
• Förenklad ersättning för administrativa kostnader – Tjänsteutgifter på 20,00 USD 

plus 1,00 USD per lionklubb per månad kan ersättas.   
 

5. Ökad bilersättning för verkställande tjänstemän, talaruppdrag och budgeter inom 
distriktet till 0,41 UDS per mile (0,25 USD per kilometer). 
 

LCIF 
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1. Ökade det årliga SightFirst-anslagets godkännandegräns till 13 miljoner USD.  
2. Ändrade villkoren för katastrofanslag till att inkludera att berörda distrikt kvalificerar för 

ett anslag per katastrof. 
3. Ändrade villkoren för internationellt assistansanslag till att inkludera att projekt måste ha 

starkt lionengagemang och lionidentitet och att medel inte är tillgängliga endast för 
transport av varor. 

4. Reviderade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande: inkluderade roller 
och ansvar för LCIF:s styrkommitté, uppdaterade språket angående val av ordförande och 
viceordförande för LCIF:s styrkommitté, samt tog bort referenser till Lions Quest United 
States styrkommitté.   

5. Godkände erkänsla för En spruta, ett liv: Lions mässlingsinitiativ. 
6. Godkände ny design för progressiva Melvin Jones Fellows-nålar (PMJF) för donationer 

på 50 000-90 000 USD. 
7. Godkände ett SightFirst-anslag för beloppet 400 000 USD för att stötta aktiviteter för 

diabetesögonsjukdom som presenteras i avsiktsförklaringen mellan 
Världshälsoorganisationen och Lions Clubs International. 

8. Beviljade en tilläggsbudget för 130 000 USD för att stötta det tekniska servicekontraktet 
med Världshälsoorganisationen. 

9. Utnämnde Herr Deng Pufang, ärad ordförande för China Disabled Persons' Federation 
och deras dans/teatertrupp som mottagare av det humanitära priset för 2011-2012. 

10. Ökade årsbeloppet för det humanitära priset från 200 000 USD till 250 000 USD.  
11. Godkände 92 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt  

4 519 644 USD. 
12. Bordlade två anslagsansökningar och nekade en anslagsansökan. 
13. Omallokerade ett anslag som tidigare hade godkänts för att stötta köpet av en 

ultraljudsmaskin på sjukhuset Weesang Sanitary Hospital i Korea. 
14. Beviljade ett Core 4 styrelseinriktat anslag på 100 000 USD till stöd för Lions Quest-

aktiviteter som räknas upp i överenskommelsen mellan Lions Clubs International och 
Förenta Nationernas kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott. 

15. Godkände fyra projekt till stöd för återuppbyggnad/återhämtning, där medlen (3,18 
miljoner USD) ska komma från de öronmärkta medlen från Japans jordbävnings-
/tsunamifond.  

16. Godkände anlitandet av konsulter för att bilda ett Sektion 25-företag i Indien och begärde 
ytterligare granskning av företagsdokumenten för det föreslagna Sektion 25-företaget vid 
LCIF förtroenderådsmöte i juni. 

17. Uppdaterade firmatecknare gällande stiftelsens konto i Scottrade, för att kunna hantera 
donationer av värdepapper. 

18. Uppdaterade texten i kapitel XVI i styrelsens policymanaul angående LCIF:s 
multipeldistrikts- och distriktskoordinatorer, inför de nya utnämningarna. 

 
 

3 
 



                                                                                                      
 
 
 

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 
 
1. Upprättade en registreringsavgift som motsvarar 95 USD för deltagare i Lions 

ledarskapsinstitut för framtida ledare, Lions avancerade ledarskapsinstitut och 
utvecklingsinstitut för instruktörer som träder i kraft i samband med programmet för 
2012-2013. 

2. Godkände implementeringen av det föreslagna DG Elect utbildningsprogrammet, i 
avvaktan på beviljandet av begärda medel. 

3. Slutförde alla de LCI-sponsrade utbildningskomponenter som är obligatoriska för DG-
Elect och som måste genomföras för att kvalificera för ersättning av utgifter relaterade till 
DGE-seminariet.     

4. Reviderade kvalificeringskraven för GMT och GLT-ledare på internationell nivå 
(konstitutionella områdesledare, områdesledare och specialområdesledare) för att 
förbjuda godkända och certifierade delegater för internationella poster och medlemmar i 
internationella styrelsen.  Därutöver får GMT och GLT-ledare inte ha någon annan 
position samtidigt som konkurrerar om den tid, det arbete och den energi som krävs för 
att verkställa GMT:s eller GLT:s uppgifter. 

5. Ändrade styrelsens policymanual genom att ta bort orden ”på väg eller” i kapitel XIV, 
paragraf D.11.a., rad 5. 

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Fastställde att hela policyn för ständigt medlemskap bör revideras minst vart tionde år. 
2. Beslöt att Lions i Zimbabwe bör övergå till att betala hela avgifter under de kommande 

två åren.  Kvalificerade klubbar i Zimbabwe kommer att få en kredit för hälften av de 
årliga internationella avgifterna för de kommande två åren, från 1 juli, 2012 till 30 juni, 
2014.  Från och med den 30 juni, 2014 förväntas Lions i Zimbabwe att betala hela den 
internationella avgiften. 

3. Ändrade styrelsens policymanual till att inkludera franska Guinea, Republiken 
Kirgizistan, Zhejiang, Kina, Laos, Republiken Gambia, Republiken Guinea Bissau, 
Mayotte, och Sint Maarten (Nederländska Antillerna).  I syfte att förtydliga 
rekommenderades det att Hellenska Republiken ska ändras till att inkludera ”Grekland” i 
parentes efter dess post. 

4. Ändrade styrelsens policymanual till att återge korrekt formulär att skicka in så att Leo-
Lionmedlemmar kan tillgodoräkna sina serviceår som Leo-medlem.  Formulär för 
certifiering av Leo till Lion och överföring av tidigare medlemsår (LL-2) måste skickas 
till Lions Clubs International. 

5. Ändrade styrelsens policymanual till att återge att leomedlemmar som blir 
lionmedlemmar och som vill erhålla Leo till Lion inträdesavgift och medlemsavgift, 
måste ha varit leomedlem i miust ett år och en dag. 

6. Ändrade styrelsens policymanual till att inkludera Lions nyaste land, Republiken 
Tadzjikistan.  Detta utökar antalet länder där lionmedlemmar kan hjälpa till 207. 

7. Ändrade styrelsens policymanual till att återge nuvarande distribution av Charter 
Monarch och Monarch Mileston Chevrons. 
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8. Ändrade styrelsens policymanual till att återge nuvarande distribution av medlemsnycklar 
och medaljer. 

9. Ändrade styrelsens policymanual till att återge ändring av titel och mottagare av 
utmärkelsen Distriktets extensionsordförande till utmärkelsen GMT distriktskoordinator.  
Denna förändring var nödvändig eftersom distriktets extensionsordförande inte längre är 
en officiell position och GMT distriktskoordinatorn ansvarar för bildandet av nya 
klubbar. 

 
KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 
1. Beslöt att kräva att multipeldistrikt ger 10 % matchande medel till PR-anslag. 
2. Eliminerade den internationella kongressmärkestävlingen 
3. Eliminerade den internationella vänskapsstandardtävlingen. 
4. Eliminerade kraven att skicka in en papperskopia av en webbplats för den internationella 

webbplatstävlingen. 
5. Beslöt att tillåta att individuella lionmedlemmar inom lionklubbar i Indien får antingen en 

version på hindi eller på engelska av LION tidningen i Indien. 
 
KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Utnämnde mottagare av Topp tio-utmärkelsen för ordförande för ungdomsläger och 

ungdomsutbyte 2010-2011. 
2. Klargjorde språket i styrelsens policymanual angående överföringsprogrammet för Leo-

tjänsteår.  Lade till som kvalificeringskrav att nuvarande och tidigare leomedlemmar 
måste ha varit en leomedlem i minst ett år och en dag för att få kredit för sina år av aktiv 
tjänstgöring som Leo, som en del av deras klubbmedlemshistorik i Lions. 

 
 

Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats, 
www.lionsclubs.org, du kan även kontakta det internationella huvudkontoret på +1-630-571-

5466. 
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