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SAMMANFATTNING AV 

DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 
Prag, Tjeckien  

13-16 april 2015 
 

1. Singapore, Singapore, valdes till platsen för den internationella kongressen 2020.  

REVISIONSKOMMITTÉN 

1. Godkände Crowe Horwath LLP att utföra externa revisions- och skattetjänster hos The 
International Association of Lions Clubs och Lions Clubs International Foundations för 
verksamhetsåret som avslutas den 30 juni 2015 till och med den 30 juni 2017.   

 

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 

1.  Granskade pågående dispyter och juridiska tvister i Distrikt 321-A3 (Indien) och 
fastställde att inga val av distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör och andra vice 
distriktsguvernör får äga rum under tre år, med början vid valet av tjänstemän för 2015-
2016.    

2. Tog bort distrikt 301-A1 (Filippinerna) som distrikt.  Klubbar inom det tidigare 
distriktet, 301-A1, kommer att erbjudas möjligheten att överföras till andra distrikt i 
Manillaområdet i multipeldistrikt 301.  

3. Reviderade Kapitel III, Stycke A.2.b.(2) och Stycke B.4. för att ersätta texten "tjugo 
(20)" med texten "tio (10)".  

4. Antog en resolution om att ändra titeln på Kapitel XV, Stycke J, i den internationella 
styrelsens policymanual till "Konfliktlösningsprocess."  

5. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt för att fastställa 
standardiserade och obligatoriska bestämmelser avseende valprocedurer i stadgar och 
arbetsordningar för distrikt, träder i kraft den 1 juli 2016.  

6. Gäller från och med den 1 juli 2016, reviderade den internationella styrelsens 
policymanual för att anta obligatoriska bestämmelser i normalstadgar och arbetsordning 
för distrikt.  

7. Reviderade Kapitel XV, Stycke J.4 i den internationella styrelsens policymanual för att 
fastställa en ny procedur för att stänga av en distriktsguvernör. 

8. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella kongressen 
2015, att ändra den internationella arbetsordningen för att tillåta betalning av 
medlemsavgifter upp till 15 dagar före delegatlegitimeringen stängs vid distriktsmöten 
(enkel-, del- och multipel) från och med den 1 juli 2016.    

9. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella kongressen 
2015, att ändra den internationella arbetsordningen för att revidera procedurerna vid 
ändring av distriktsgränser.  
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Ändrade sista datumet för Excellensutmärkelser 2015-2016 från den 30 september till 
den 31 augusti.   

2. Utsåg tidigare distriktsguvernör Robert Fassouliadjian till samordningslion för 
Armenien till och med slutet av verksamhetsåret 2015-2016.  

3. Utsåg rekommenderade lionmedlemmar från tillfälliga distrikt att tjäna som 
distriktsguvernörer under verksamhetsåret 2015-2016 och tidigare distriktsguvernör 
Robert Talley att fylla vakansen på posten som DG-Elect och tjäna som 
distriktsguvernör för distrikt 30-S (Mississippi) under verksamhetsåret 2015-2016.  

4. Reviderade ersättningspolicyn för distriktsguvernörer för verksamhetsåret 2015-2016 
för att förenkla processen och erbjuda ett mer flexibelt användande av medlen.  

5. Reviderade policyn avseende Publikationer och information tillgängliga för godkända 
kandidater på posten för andra vice president och internationell direktor, för att tillåta 
att informationen delas i ett elektroniskt format.  

6. Ändrade namnet på "Club Excellence Process" till "Club Quality Initative" (endast på 
engelska) för att undvika att programmet blandas ihop med Klubbens 
excellensutmärkelse.  

7. Reviderade policyn avseende prioriterad klubbstatus till att inkludera nya, nedlagda och 
klubbar som försatts i status quo och ändrade namnet till "Prioriterad klubb".   

8. Reviderade policyn för ändring av distriktsgränser för att säkerställa effektiv 
kommunikation och klubbarnas stöd i ansökningar om ändring av distriktsgränser som 
granskas av den internationella styrelsen. 

9. Begärde att ett konstitutionellt ändringsförslag tas fram vilket skulle tillåta ett 
multipeldistrikt att godkänna en ansökan om ändring av distriktsgränser (utan ett 
godkännande från alla berörda deldistrik) vid ett riksmöte om förslaget för samman ett 
eller fler deldistrikt där ett eller fler deldistrikt har färre än 35 klubbar och 1 250 
medlemmar.  
 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för tredje kvartalet 2015, vilken visar ett underskott. 
2. Godkände och reviderade investeringspolicyn för pensionsplanen. 
3. Godkände att växelkursen, avseende avgifter för nya klubbar och nya medlemmar för 

Lions i Venezuela, fastställs till 6,30 VEF per USD till och med den 1 juni 2015 för att 
sedan övergå till SICAD 1-kursen som publiceras varje månad. Styrelsen godkände 
också att växelkursen för medlemsavgifter för Lions i Venezuela fastställs till 6,30 VEF 
per USD fram till den 1 juni 2015, för att sedan övergå till CICAD 1-kursen som 
publiceras varje månad. 
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4. Beviljade att klubbar i deldistrikten O-1 och O-3 skall krediteras den skatt på 35 % som 
läggs på vid kreditkortsanvändning i Argentina, när kreditkort används för att betala 
klubbens medlemsavgifter och andra avgifter, fram till den 31 mars 2016. 

5. Beslutade att den internationella presidenten kan godkänna att lionmedlemmar som 
sitter med i särskilda kommittéer och deltar vid styrelsemöten får flyger businessklass 
när den totala flygtiden överstiger 10 timmar, ej inkluderat tid på marken för 
anslutningsflyg. Alla resekostnader måste hållas inom de budgetar som tillåts för 
styrelsemöten. 

6. Godkände mindre revisioner i Kapitel IX och Kapitel XXII för att ta bort en gammal 
tabell om sista datum för reseräkningar.  

7. Godkände att Jason Cobb, chefen för finansiell rapportering och analys, och Christine 
Hastings, LCIF:s chef för finansiell rapportering och analys, läggs till som 
firmatecknare för alla organisationens bankkonton.  

8. Beslutade att kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet måste godkänna 
ett bankkonto i alla länder såvida inte organisationen redan har ett bankkonto i landet 
eller om kontot är tillfälligt för att stödja verksamheten vid den internationella 
kongressen. 

 

LCIF 

1. Godkände rapporten från LCIF:s finanskommitté 
2. Godkände planen att ändra LCIF:s ledningsstruktur, policyändringarna kommer att 

granskas vid styrelsemötet i juni, man har noterat bidragen från LCIF:s Ad Hoc-
kommitté.   

3. Beviljade ett anslag om USD 450 000 för att finansiera en utmärkelse för forskning om 
nedsatt syn i samarbete med Research to Prevent Blindness, medlen kommer från 
stiftelsens särskilda synkonto.  

4. Beviljade ett anslag om USD 47 376 för att finansiera ett Lions Quest- projekt i 
samarbete med NoVo Foundation, medlen kommer från stiftelsens särskilda 
ungdomskonto.  

5. Ökade budgeten för humanitära anslag för nuvarande verksamhetsår med USD 2 
miljoner. 

6. Beviljade 102 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett 
belopp om totalt USD 5 173 980.   

7. Bordlade ett anslag. 
8. Beviljade ett anslag om USD 73 581 för att finansiera ett gemensamt 

renhållningsprojekt tillsammans med Sujana Charitable Trust. 
9. Beviljade ett anslag om USD 25 000 för att finansiera ett Lions Quest-projekt 

tillsammans med Sujana Charitable Trust, medlem kommer från stiftelsens särskilda 
ungdomskonto. 

10. Beviljade ett pilot-blockanslag om USD 200 000 för USA:s KidSight-program, medlen 
kommer från stiftelsens särskilda synkonto. 
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11. Nominerade tre individer till den humanitära utmärkelsen 2015, det slutgiltiga valet 
kommer att göras av den internationella presidenten. 

12. Avslutade stiftelsens särskilda konto för humanitära behov på grund av kontots 
redundans och beviljade att de tillgängliga medlen används till att finansiera framtida 
utbetalningar till mässlingsanslag. 

13. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual för att återspegla: a) mindre ändringar 
som måste göras på grund av en titeländring, b) ett tillägg i kriterierna för 
standardanslag, c) ändringar som gjorts för att effektivisera godkännandeprocessen för 
internationella assistansanslag, d) informationen som beskriver processen för 
anslagskontroll, e) revisionerna av Lions Quest-utmärkelser och erkänsla, f) mindre 
ändringar relaterade till investeringschefens referenspunkter avseende prestation i 
investeringspolicyn, och g) revisionerna i Former av erkänsla som innefattar nya 
program för erkänsla till klubbar och större donatorer.   

14. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att återspegla mindre ändringar 
som är nödvändiga på grund av a) en titeländring och b) ett tidigare förbisett ord.  

 

LEDARSKAPSKOMMITTÉN 

1. Godkände ett utvecklingsinstitut för instruktörer 2015-2016 för kvalificerade 
lionmedlemmar i de konstitutionella områdena I and II. 

2. Godkände ett Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare 2015-2016 för kvalificerade 
lionmedlemmar i konstitutionellt område VI.  

3. Godkände kursplanen och det finansiella stödet till ett Lions ledarskapsinstitut för 
framtida ledare 2015-2016 för kvalificerade lionmedlemmar i Afrika. 

4. Höjde registreringsavgiften för utvecklingsinstitut för instruktörer till USD 150; höjde 
registreringsavgiften för Lions avancerade ledarskapsinstitut och Lions 
ledarskapsinstitut för framtida ledare till USD 125. Båda justeringarna träder i kraft vid 
början av verksamhetsåret 2015-2016. 
 

 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 

1.  Godkände att en handläggningsavgift om USD 100 påförs alla charteransökningar som 
inte godkänns av LCI, träder i kraft den 1 juli 2015.  

2. Godkände att man betalar USD 30 i förskott för att lägga till ytterligare 
chartermedlemmar, träder i kraft den 1 juli 2015.   

 
 

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS  

1. Skapade namnbrickor med jubileumsloggan vilka går att köpa via Club Supplies.   
2. Godkände ytterligare 100 medaljer för ledarskapsutmärkelsen respektive 

presidentutmärkelsen för lionsåret 2015-2016.   
3. Gjorde ett flertal ändringar till Kapitel XXI i den internationella styrelsens 

policymanual för att återspegla nuvarande arbetssätt. 
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KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 

1. Utsåg mottagarna till Topp tio-utmärkelserna för ordförande för ungdomsläger och 
ungdomsutbyte 2013-2014. 

 
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. 
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