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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

MARBELLA, SPANIEN 
16-20 APRIL 2013 

 
1. Las Vegas, Nevada, USA valdes till platsen för den internationella kongressen 2018. 
 
 
REVISIONSKOMMITTÉN 

 
1. Rapporten från revisionskommittén accepterades utan resolutioner.  Rapporten beskrev: 

Planen för den årliga revisionen så som den presenterades av organisationens 
revisionsföretag, en uppdatering beträffande den viktiga handläggningen av ersättningen 
av distriktsguvernörens utgifter samt en omfattande granskning av organisationens 
utomstående revisorer. 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 
1. Reviderade konfliktlösningsförfarandet på distriktsnivå och konfliktlösningsförfarandet 

på multipeldistriktsnivå i Kapitel VII och XV i den internationella styrelsens 
policymanual för att förtydliga till vem klagomålsärendet skall skickas i de fall 
klagomålet riktas mot distriktsguvernören respektive guvernörsrådsordföranden. 

2. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella kongressen 
2013, om att ändra de internationella stadgarna och arbetsordningen genom att återinföra 
titeln "verkställande administratör" och lägga till titeln "första verkställande 
administratör" för att särskilja titlarna och ansvarsområdena för administrativa tjänstemän 
från titlarna och ansvarsområdena för internationella styrelseledamöter och ändrade 
följaktligen den internationella styrelsens policymanual. 

 
 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Reviderade policyn beträffande den internationella kongressens datum genom att 

begränsa tidsramen till tidigast den tredje fredagen i juni och senast den första fredagen i 
juli. 

 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Busan Seonu lionklubb lades ner på grund dess underlåtenhet att lösa klubbdispyter och 
underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter som lionklubb.   

2. Godkände lionledare som av tillfälliga distrikt rekommenderats som distriktsguvernörer 
för verksamhetsåret 2013-2014.   
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3. Godkände listan över lionledare som rekommenderats som samordningslion för 
verksamhetsåret 2013-2014.  

4. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser som lämnats in av 404 A 
(Nigeria), ändringarna träder i kraft vid avslutandet av den internationella kongressen 
2013. 
 
   

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
1. Godkände att ändra den förväntade avkastningen i investeringspolicyn för allmänna 

fonden och reservfonden. 
2. Godkände prognosen för tredje kvartalet 2012-13, vilken visar ett överskott. 
3. Godkände en bankresolution som krävs av Allied Irish Bank. 
4. Godkände en ändring av styrelsesammanträdets agenda. 
5. Godkände en ändring om att bort specifika bank resolutioner i den internationella 

styrelsens policymanual.  Resolutioner kommer även i fortsättningen att godkännas av 
den internationella styrelsen men det beslutades att det ej var nödvändigt att inkludera 
texten i den internationella styrelsens policymanual. 

6. Godkände en ändring av den internationella styrelsens policymanual, ändringen tillåter 
ersättning av utgifter för taxi och transferbuss istället för kilometerersättning, under 
förutsättning att ett kvitto kan uppvisas.  

7. Godkände att resebestämmelserna för personal skall tas bort från den internationella 
styrelsens policymanual.  
 

LCIF 

1. Reviderade allokering av tillgångar i den allmänna fonden enligt följande: 45% aktier, 
40% räntebärande och 20 % övriga. 

2. Reviderade den humanitära utgiftspolicyn. 
3. Godkände ett ettårskontrakt på USD 102 000 med Service Learning Life Skills Network 

för konsultarbeten som relaterar till Lions Quest. 
4. Godkände överföringen av 3,9 miljoner av ej riktade medel till nästa års utgiftstak för 

Sight First. 
5. Utsåg Dr. Serge Resnikoff att besätta den ej tillsatta posten som röstberättigad medlem i 

SightFirsts rådgivande kommitté. 
6. Nominerade tre individer till den humanitära utmärkelsen 2013, det slutgiltiga valet 

kommer att göras av den internationella presidenten. 
7. Godkände 67 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt 

USD 3 042 941,00. 
8. Avslog två anslagsansökningar. 
9. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual så att investeringspolicyn reflekterar 

ändringar beträffande allokering av tillgångar i den allmänna fonden samt den humanitära 
utgiftspolicyn och reviderade kriterierna och reglerna för standardanslag.   
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10. Reviderade kapitel XVI i den internationella styrelsens policymanual genom att 
uppdatera utgiftspolicyn för humanitära anslag. 
 
 

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände att pilotprogrammet "Excellensutveckling för instruktörer" utvecklas och 
implementeras. 

2. Reviderade programmet för finansiellt stöd till distriktets GLT. Under 2013-2014 
kommer programmet att tillhandahålla finansiellt stöd upp till USD 500,00 per distrikt 
och år för att stödja utbildning av zonordförande och utbildning av instruktörer till 
klubbens excellensprocess (CEP) på distriktsnivå. 

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Godkände södra Sudan som ett nytt land inom Lions Clubs International, förutsatt att de 

uppfyller de återstående kriterierna i kapitel X, stycke E i den internationella styrelsens 
policymanual. 

2. Godkände Sao Tome och Principe som ett nytt land inom Lions Clubs International, 
förutsatt att de uppfyller de återstående kriterierna i kapitel X, stycke E i den 
internationella styrelsens policymanual. 

3. Reviderade transferansökan för chartermedlemmar så att den inkluderar en anledning till 
varför medlemmar avförts samt den nuvarande klubbsekreterarens och klubbpresidentens 
namnteckning.  

4. Reviderade den nya protestpolicyn för klubbar så att den inkluderar bestämmelsen om att 
ett klagomålsärende inte kommer att beaktas om en ny klubb bildades genom ett 
nyklubbildningsinitiativ från Lions Clubs Internationals eller ett utvecklingsinitiativ för 
nya klubbar.  

5. Reviderade "Utmärkelsen för medlemstillväxt i oktober" genom att ändra namnet på 
utmärkelsen till "Utmärkelse för medlemstillväxt", utmärkelsen baseras på tillväxt i 
oktober och april. Följande träder ikraft under verksamhetsåret 2013-14, året runt- 
utmärkelser skall delas ut till klubbar som har nettoökat antalet medlemmar under 
verksamhetsåret och utmärkelsen inom presidentens retetionskampaj skall byta namn till 
"Utmärkelse för tillfredställda medlemmar".  

6. Reviderade programmet för klubbfilialer för att ge klubbfilialer mer självständighet inom 
områdena finansiella medel, avgifter, medlemsinbjudan och närvarokrav. 

7. Reviderade policyn för Chevrons genom att lägga till texten "lämplig tid och plats". 

 

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
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1. Avslutade affischannonseringen och omfördelade medlen till banderollannonsering på 
Internet, vilken kommer att inledas under verksamhetsåret 2013-2014. 

2. Beviljade ett treårskontrakt med PDS.Inc för distribution av tidningen LION (spanska 
utgåvan och huvudkontorets utgåva) till länder utanför USA. 

3. Godkände ett stipendium på USD 2 000 för att genomföra PR-seminarier under area 
forum. 

4. Godkände att tidigare internationella presidenter placeras omedelbart efter internationella 
vice presidenter i rangordningen. 

 
KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 

 
1. Utnämnde mottagare av Topp tio-utmärkelsen för ordförande för ungdomsläger och 

ungdomsutbyte 2011-12. 
2. Reviderade den internationella styrelsens policymanual så att den anger att varje 

lionklubb som är fadder för en leoklubb årligen skall faktureras ett fast belopp om USD 
100. Denna avgift kan betalas i dollar eller respektive lands valuta.  

3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual så att den anger att en 
återbetalning avseende en nedlagd leoklubb endast skall utfärdas om det undertecknade 
Formuläret för nedläggning av leoklubb från fadderklubben har erhållits av Youth 
Programs Department vid det internationella huvudkontoret senast den 31 oktober. 
Återbetalning skall endast ges för innevarande verksamhetsår.  

4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att eliminera proportionerade 
leoavgifter som är associerade med bildandet av leoklubbar.  

5. Reviderade den internationella styrelsens policymanual så att den tillhandahåller 
information om att kommittén för serviceaktiviteter periodvis granskar de årliga 
leoavgifterna för lionklubbar som är faddrar för en aktiv leoklubb för att säkerställa att 
summan som debiteras är tillräcklig för att hålla takten med Leoprogramments pågående 
tillväxt och utveckling. 

6. Reviderade avsnittet om Lions center för återvinning av glasögon i den internationella 
styrelsens policymanual så att det fokuserar på att bilda center och att bestämmelserna 
följs. 

 
 
 

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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