
SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

DETROIT, MICHIGAN, USA / WINDSOR, ONTARIO, KANADA
30 JUNI – 4 JULI 2004

STADGEKOMMITTÉN (PRELIMINÄRT)

1. Godkände klagomål gällande val av distriktsguvernör i distrikt 301-D1 för verksamhetsåret
2004 – 2005. Valet förklarades ogiltigt och posten förklarades vakant.

2. Avslog klagomål gällande val av distriktsguvernör i distrikt 323-F2 för verksamhetsåret
2004 – 2005. Förklarade Lion Dr. Uday Shah som distriktsguvernör i sagda distrikt samt att
han skall tillåtas att delta i DG Elect-seminariet vid den internationella kongressen 2004.

3. Avslog klagomål gällande val av distriktsguvernör i distrikt 323-G1 för verksamhetsåret
2004 – 2005. Förklarade Lion Suresh Jain som distriktsguvernör i sagda distrikt.

4. Avslog klagomål gällande val av distriktsguvernör i distrikt 330-B för verksamhetsåret 2004
– 2005. Förklarade Lion Hideaki Abe som distriktsguvernör i sagda distrikt.

5. Sköt upp godkännandet av valresultatet till posten som distriktsguvernör i distrikt 354-D i
avvaktan på ytterligare utredning av anklagelser om brott mot de etiska reglerna
innefattande distriktsguvernör elect.

STADGEKOMMITTÉN

1. Godkände valresultatet till distriktsguvernör i distrikt 354-D och förklarade Lion Han Ok
Suh som distriktsguvernör i sagda distrikt för verksamhetsåret 2004 – 2005.

2. Tog konstitutionellt klagomål inlämnat av Rego Park – Forest Hills Lions Club gentemot
guvernörsrådet i multipeldistrikt 20 under övervägande.

3. Avslog konstitutionellt klagomål inlämnat av Rego Park – Forest Hills Lions Club gentemot
guvernörsrådet i multipeldistrikt 20, med anledning av att ärendet inte inlämnats inom
föreskriven tid enligt reglerna för klagomålshantering i organisationens stadgar.

4. Bekräftade det internationella huvudkontorets tidigare beslut att avslå Kyorindos ansökan
om att bli en av organisationens licensinnehavare. General Counsel gavs bemyndigande
att vidta ytterligare, progressiva och lämpliga åtgärder, inklusive inhyrandet av lokal juridisk
expertis, gentemot Kyorindos brott mot varumärkesreglerna.

5. Ändrade Normalstadgar och arbetsordning för distrikt att inkludera de kvalifikationer som
krävs för att en lionmedlem skall vara lämplig och kvalificerad att väljas till posten som vice
distriktsguvernör.

6. Ändrade Normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt som kräver att kandidater för
internationella poster som söker godkännande vid Riksmötet först måste ha säkerställt
godkännande i hans eller hennes eget distrikt.



7. Ändrade distriktets och multipeldistriktets regler för konfliktlösning samt Normalstadgar och
arbetsordning för lionklubb att kräva att alla ansökningar om konfliktlösning skall inges till
distriktsguvernören avseende konfliktlösning på distriktsnivå och konfliktlösning på
klubbnivå respektive till guvernörsrådsordföranden avseende konfliktlösning på
multipeldistriktsnivå inom trettio (30) dagar efter det att parten som inger ansökan hade
kännedom om, eller borde haft kännedom om, den händelse på vilken ansökan baseras.

8. Ändrade distriktets och multipeldistriktets regler för konfliktlösning samt Normalstadgar och
arbetsordning för lionklubb att kräva att alla medlare måste meddela sitt beslut i en konflikt
inom trettio (30) dagar efter det datum parterna genomfört sitt första möte.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE (PRELIMINÄRT)

1. Godkände valresultat gällande valda distriktsguvernörer och utsåg övriga
distriktsguvernörer för verksamhetsåret 2004 – 2005.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE

1. Godkände återkallandet av stiftelsebrev för 225 klubbar.

2. Godkände upphävande av tidigare återkallade stiftelsebrev i åtta klubbar.

3. Godkände modifiering av det redan styrelsegodkända förslaget till ändring av
distriktsgränser i distrikt 324-A1, Indien, att dela upp distriktet i tre nya deldistrikt, att träda i
kraft den 9 juli 2004.

4. Godkände ett förslag för varje övergångsdistrikt att upprätta en plan för att uppnå
minimikravet 35 klubbar och 1 250 medlemmar inom två år, med början den 1 juli 2004,
samt sända in en framstegsrapport till den internationella styrelsen fyra gånger per år.

5. Reviderade status quo-reglerna, 1) att kräva minst 10 medlemmar för att kunna reaktivera
en status quo-klubb, och 2) att kräva minst tre distriktstjänstemäns namnteckningar
(distriktsguvernör, vice distriktsguvernör, zonordförande) för att kunna rekommendera att
en klubb försätts i status quo.

6. Utnämnde tillfälligt distrikt 126 i Kroatien, och övergångsdistrikt 129 i Slovenien, vilka båda
har uppnått mer än 35 klubbar och 1 250 medlemmar, till ordinarie distrikt, att träda i kraft
den 9 juli 2004.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Överförde den allmänna fondens investeringar, som för närvarande förvaltas av Morgan
Stanley, till Smith Barneys förvaltning med John Spaeth som rådgivare.

2. Godkände inhyrandet av Grant Thornton LLC, istället för Ernst & Young, att utföra
slutrevision av LCI avseende verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2004.

3. Den internationella styrelsen godkände verksamhetsåret 2003 – 2004 fjärde kvartals
helårsprognos.



4. Den internationella styrelsen godkände budgeten för verksamhetsåret 2004 – 2005 med
ett överskott.

5. Tillhandahöll extensionsbudgetar till internationella direktorer och tidigare internationella
presidenter för utgifter som ådragits i samband med extension av lionrörelsen.

6. Vice president Ashok Mehta bemyndigades att ingå hyresavtal för LCI Indiens
kontorspersonal och verksamhet i Mumbai.

7. Den internationella styrelsen förnyade försäkringarna General Liability and Umbrella
Excess Insurance hos Ace Insurance.

8. Smärre ändringar i finanskapitlet i den internationella styrelsens policymanual slutfördes.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Godkände överföring av LCIFs investerade medel, för närvarande hos Morgan Stanley, till
Citigroup Smith Barney.

2. Bemyndigade LCIF att ändra sina befintliga investeringskonton hos Russell Investment
Group till en gemensam fondförvaltningsöverenskommelse (en ny investeringsstruktur för
icke-vinstgivande organisationer) för att dra nytta av lägre avgifter och förbättrad
förvaltningsöversikt.

3. Godkände ett större katastrofbidrag om USD 300 000 till MD 323 för att slutföra arbetet av
Lions bostadsbyggande, Lions sjukhus och andra faser i MD 323 återuppbyggningsprojekt
efter jordbävningen i Gujurat.

4. Godkände ett Core 4-bidrag om USD 250 000 till Lions hörapparatsprojekt avseende
tillverkning av Lions nya hörapparat och för att finansiera utveckling av en digital version
av den nuvarande hörapparaten.

5. Godkände på nytt Core 4 prioriterad status för Lions Quest till och med den 30 juni 2006.

6. Bemyndigade LCIF att vidta åtgärder tillsammans med lokala myndigheter för att återvinna
bidragsmedel för SF951/D-5, på grund av påstått oegentligt användande.

7. Godkände två nya LCIF-utmärkelser – ”LCIF Friend of Humanity Award” och ”LCIF
Helping Hands Award” för att ger erkänsla till personer som främjar LCIF och uppmuntrar
donationer.

8. Godkände ett riktat Core 4-bidrag om USD 125 000 till The Women’s Eye Health Task
Force för att utveckla ytterligare material för ögonhälsoutbildning och en global kampanj
för att främja ögonhälsa och ögonforskning med fokus på ögonsjukdomar som drabbar
kvinnor.

9. Godkände 49 ansökningar gällande Standard-, Internationell assistans- och Core 4-bidrag
till ett belopp om USD 1 951 020. Fem ansökningar bordlades och en avslogs.



10. Ändrade i LCIF-kapitlet i den internationella styrelsens policymanual och i LCIFs policy-
och verksamhetsmanual att inkludera text som säger att distriktsguvernörerna under sitt
ämbetsår skall verka som icke röstberättigade medlemmar i LCIFs förtroenderåd, vilket
godkändes vid det föregående mötet i mars 2004.

11. Godkände två smärre revideringar LCIFs Policy- och verksamhetsmanual för att rätta till
två kapitel som varit felaktigt numrerade.

12. Stoppade temporärt ett certifikat för klubbutmärkelse avseende donationer till LCIF, med
anledning av att dess kriterier kräver uppdatering.

KOMMITTÉN FÖR LEDARUTVECKLING

1. Godkände ett engångsanslag till ett belopp om högst USD 7 150 för att stödja ett
seminarium i ledarutvecklingsträning i det tillfälliga distriktet 128, Israel.

2. Godkände ett engångsanslag till ett belopp om högst USD 4 290 för att stödja ett
seminarium i ledarutvecklingsträning i distrikt 50, Hawaii, USA.

3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att eliminera överflödig text
avseende deltagare i Lions ledarskapsinstitut som inte infinner sig till institutet.

4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att eliminera överflödig text
avseende deltagare i seminarium för MERL-ordförande som inte infinner sig till seminariet.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Godkände charter för Arona Las-Galletas-Costa del Silencio Lions Club i MD 116,
Spanien.

2. Förnyade medlemsutvecklingsbidrag avseende verksamhetsåret 2004 – 2005 för MD 307,
Indonesien.

3. Förlängde medlemsutvecklingsbidrag avseende verksamhetsåret 2004 – 2005 för MD
116, Spanien.

4. Godkände att studenter som går med i en befintlig eller i en ny lionklubb vid högskolor och
universitet skall betala en inträdesavgift om USD 10, detta träder i kraft omedelbart.

5. Godkände en övergångsperiod till och med den 31 juli 2004 (poststämpelns datum) för
klubbar under bildande att fortfarande vara berättigade till befrielse från charteravgift som
upphörde den 30 juni 2004.

6. Godkände ett utmärkelseprogram riktat till utveckling av lionklubbar vid högskolor och
universitet.

7. Godkände ökning av finansiella medel för driften och personalen vid den internationella
sekreterarens kontor i MD 354/355, Korea.



8. Uppdaterade organisationens lista av nya länder och geografiska områden inom LCIs sju
konstitutionella områden.

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Höjde bidraget till alla officiella upplagor av tidningen THE LION med USD 1,25.

2. Rättade den internationella styrelsens policymanual, Kapitel XXI, Stycke P att avspegla
den månatliga publiceringen av ett elektroniskt nyhetsbrev på organisationens webbplats.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Tillkännagav utmärkelsen Årets Leo för verksamhetsåret 2003 – 2004.

2. Fastställde preliminärt ett internationellt symposium om barn och ungdom i Ljubljana,
Slovenien, den 27 – 30 januari 2005.

3. Godkände ”Lions fototävling om miljö”.
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