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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Miami, Florida, USA 
6 - 9 april 2018 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 
1. Kommittén kommer fortsätta att övervaka och följa upp handlingsplaner. 
 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 
1. Instruerade LC Panipat Greater Lions Club att utesluta medlemmen Vinay Garg och 

instruerade LC Kapurthala att utesluta medlemmen Savtantar Sabharwal, på grund av 
olämpligt uppträdande. Förklarade att Vinay Garg and Savtantar Sabharwal i 
framtiden inte skall erkännas som medlemmar i Lions av Lions Clubs International, ej 
heller av någon klubb eller något distrikt, de skall heller inte vara berättigade till 
framtida medlemskap i Lions. 

2. Instruerade Lions Club Ulkee att utesluta medlemmen Mu-Deok Lee på grund av 
olämpligt uppträdande. Förklarade att Mu-Deok Lee i framtiden inte skall erkännas 
som medlem i Lions av Lions Clubs International, ej heller av någon klubb eller något 
distrikt, han skall heller inte vara berättigad till framtida medlemskap i Lions.  

3. Gav tidigare medlem Byeong-Yeol Ahn tillåtelse att gå med i en lionklubb via 
inbjudan. 

4. Reviderade kapitel VI i den internationella styrelsens policymanual för att inkludera 
bestämmelser gällande etisk standard och uppförande för våra lionledare, vilka 
tidigare varit inkluderade i bilagor till kapitel XV i den internationella styrelsens 
policymanual. 

5. Ändrade normalstadgar för distrikt, arbetsordning för klubbar och stadgar för 
multipeldistrikt genom att ta bort respektive konfliktlösningsförfarande i varje 
dokument för att flytta dem till ett nytt kapitel för konfliktlösningsförfarande i den 
internationella styrelsens policymanual.  

6. Reviderade kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att flytta 
stycke J och bilagor C, D, E och F till ett nytt kapitel samt till ett befintligt och mer 
passande kapitel i den internationella styrelsens policymanual. 

7. Skapade ett nytt kapitel, XXV, för konfliktlösningsförfarande i den internationella 
styrelsens policymanual. 

8. Reviderade kapitel XV, stycke D, i den internationella styrelsens policymanual för att 
lägga till ett nytt avsnitt 10 gällande tolkning av definitionen ”i tillräckligt god tid” för 
återkallande av kandidat till en internationell post. 

9. Antog en resolution som kommer att framläggas vid den internationella kongressen 
2018 att ändra artikel II, avsnitt 5 (b) i den internationella arbetsordningen gällande 
styrelserepresentanter från samma område, så att de stämmer överens med de senaste 
ändringarna av de internationella stadgarna.    

10. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella kongressen 
2018, att ändra artikel IV, avsnitt 1, i den internationella arbetsordningen så att de 
fasta kommittéerna i den internationella styrelsen omfattar en teknologikommitté. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Valde Mexico City, Mexiko, till platsen för Lions internationella kongress år 2025. 
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Godkände kraven för klubbens excellensutmärkelse och distriktets 
excellensutmärkelse för verksamhetsåret 2018-2019.   

2. Klubbarna i MD 51 (Puerto Rico) som drabbades av två förödande orkaner erhöll 
befrielse från medlemsavgifterna i januari 2018 och en förlängning för att tillåta fler 
klubbar att bli officiellt certifierade att rösta vid riksmötet, vilket är planerat att 
genomföras den 25-27 maj 2018.     

3. Godkände ansökan från distrikt 403 B2 om att bli enkeldistrikt 417, ändringen 
kommer att träda i kraft vid den internationella kongressen 2018. 

4. Godkände att länderna Ghana, Tanzania och Uganda blir tillfälliga distrikt vid den 
internationella kongressen 2018. 

5. Godkände att Ukraina blir tillfälligt distrikt 134 vid den internationella kongressen 
2018. 

6. Utsåg tidigare guvernörsrådsordförande Myung Shin Kim till samordningslion i 
Myanmar.  

7. Utnämnde de Lions som av tillfälliga distrikt rekommenderats till posten 
distriktsguvernör för de tillfälliga distrikten för verksamhetsåret 2018 - 2019.   

8. Utsåg Lion Muhammed Ishaq Dar till distriktsguvernör i distrikt 305 N2 (Pakistan) 
till och med den internationella kongressen 2018.   

9. Reviderade policyn gällande officiella namnbrickor för att tillåta att två titlar visas.  
10. Reviderade normalstadgar för distrikt för att kräva att ändringar av zongränser och 

regiongränser godkänns av distriktsrådet och är till fördel för klubbar, distrikt och 
organisationen.     

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för tredje kvartalet 2017-2018, vilken visar ett underskott. 
2. Begärde att man sammanställer en skrivelse till ett ändringsförslag av den 

internationella arbetsordningen, vilket kommer att föreläggas delegaterna för röstning 
vid den internationella kongressen 2018, vilket skulle ändra de fasta kommittéerna i 
den internationella styrelsen att omfatta en teknologikommitté.  

3. Reviderade kapitel XXI i den internationella styrelsens policymanual för att ändra 
rangordningen för inbjudningar till talaruppdrag i samband med ett godkänt möte.   

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände kursplanen och programmet för första vice distriktsguvernörer/DG Elect 
2019. 

 
KOMMITTÉN FÖR MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
 
1. Godkände en ansökan om ett PR-anslag till multipeldistrikt E (Venezuela, Aruba, 

Bonaire, Curacao) om beloppet USD 6 000. 
2. Reviderade det officiella protokollet i den internationella styrelsens policymanual, 

kapitel XIX, för att lägga till tidigare LCIF förtroenderådsmedlemmar och tidigare 
adjungerade styrelsemedlemmar och ta bort konstitutionella områdets verkställande 
personal och närmast föregående guvernörsrådsordförande. 
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KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Godkände ändringar i strukturen för det globala arbetsteamet. 
2. Godkände en förlängning av programmet Gemensamma insatser till och med juni 

2021 och att befintliga lionessklubbar kvalificerar för programmet oavsett antal 
medlemmar. Godkände även att lionessklubbar erhåller en befrielse från 
charteravgiften under detta program.  

3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att ta bort posten LCIF 
förtroenderåds kontaktperson samt genomföra mindre ändringar. 

4. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att inkludera Myanmar som 
Lions 214:e land. 
 

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Utsåg medlemmar och suppleanter till Leo och Lions rådgivande kommitté för 

ämbetsperioden 2018-2020. 
2. Utsåg mottagarna till Topp tio-utmärkelserna för ordförande för ungdomsläger- och 

ungdomsutbytesprogrammet 2016-2017. 
3. Reviderade kapitel XIII i den internationella styrelsens policymanual för att återspegla 

nuvarande arbetssätt. 
4. Uppdaterade kapitel III i den internationella styrelsens policymanual för att lägga till 

Leo Lion kontaktpersoner. 
 
 

Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s 
webbplats www.lionsclubs.org eller kontakta det internationella huvudkontoret på  telefon 
630-571-5466. 
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