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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

SEATTLE, WASHINGTON, USA 
29 JUNI - 3 JULI 2011 

 
REVISIONSKOMMITTÉN  
 
1. Godkände granskning av interna processer, baserad på betydelse. Grant Thornton kommer 

att gå igenom resultaten och rapportera vid nästa styrelsemöte. 
 
2. Granskade den tvååriga revisionsplanen med Grant Thornton. 
 
 
STADGEKOMMITTÉN 
 
1. Förklarade val av distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör för 2011-2012 i distrikt 

301-A1 (Filippinerna) ogiltiga och förklarade vakanser på posterna distriktsguvernör och 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2011-2012 samt bekräftade att Lion Anton 
Wong Lim valts till första vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2011-2012. 

 
2. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 301-C 

(Filippinerna), distrikt 305-N1 (Pakistan), distrikt 321-A1 (Indien), distrikt 321-A3 (Indien), 
distrikt 323-B (Indien), distrikt 323-E1 (Indien), distrikt 323-H2 (Indien), distrikt 324-A5 
(Indien) och distrikt 324-D2 (Indien) och förklarade följande valda till andra vice 
distriktsguvernörer för verksamhetsåret 2011-2012: 

• Lion Editha Datuin - distrikt 301-C (Filippinerna) 
• Lion Engr. Saqib Rahim - distrikt 305-N1 (Pakistan) 
• Lion Kusum Gupta - distrikt 321-A1 (Indien) 
• Lion Vijay Shiroha - distrikt 321-A3 (Indien) 
• Lion Vinod R. Patel - distrikt 323-B (Indien) 
• Lion G.P. Sharma - distrikt 323-E1 (Indien) 
• Lion Rajesh Raut - distrikt 323-H2 (Indien) 
• Lion S. Venkatraman - distrikt 324-A5 (Indien) 
• Lion Ganapathi Nayak - distrikt 324-D2 (Indien) 

 
3. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 324-C8 

(Indien), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2011-2012 i 
distrikt 324-C8 ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice distriktsguvernör för verk-
samhetsåret 2011-2012 samt förklarade att vakans på posten andra vice distriktsguvernör 
skall vara vakant till och med nästa ordinarie distriktsmöte under år 2012. 

 
4. Godkände konstitutionellt klagomålsärende insänt av Lions Club Juhu i distrikt 323-A3 

(Indien), förklarade att stöd för och val av internationell direktor vid distriktsmötet i 323-A3 
den 10 april 2011 ogiltigt, förklarade att tidigare utfärdad avstängning av multipeldistrikt 323 
avseende stöd för och val av internationell direktor avlägsnas samt informerade distrikt 323-
A3 och multipeldistrikt 323 att varje distrikt kan fortsätta att stödja och välja internationella 
direktorer på det sätt som anses lämpligt av distrikten samt i enlighet med alla tillämpliga 
stadgar och arbetsordning i distrikt och/eller multipeldistrikt. 

 
5. Avslog konstitutionellt klagomålsärende insänt av Lions Club Bombay Mandvi (East) i distrikt 

323-A1 (Indien). 
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6. Granskade konstitutionellt klagomålsärende insänt av Lions Club Manila Absolute och Lions 

Club Manila Virtue i distrikt 301-A1 (Filippinerna) avseende val av guvernörsrådsordförande 
i multipeldistrikt 301 och tillhörande framställan från guvernörsrådet i multipeldistrikt 301 och 
fann god grund för att påskynda granskning av klagomålsärendet och föra det vidare till steg 
fyra i konfliktlösningsförfarandet för ytterligare granskning av stadgekommittén och den 
internationella styrelsen vid nästa styrelsemöte i oktober 2011. 

 
7. Reviderade den internationella styrelsens policy och antog nya riktlinjer för användande av 

aktivitetsmedel och administrativa medel. 
 
8. Reviderade konfliktlösningsförfarande för klubbar, distrikt och multipeldistrikt samt 

konstitutionella klagomålsärenden i den internationella styrelsens policymanual. 
 
9. Tog bort kravet om två firmatecknare på klubbkonton i stadgar och arbetsordning för lion-

klubb, för att anpassa till moderna bankrutiner, till exempel internetbanker. 
 
 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Godkände rabatt om USD 25,00 för multipeldistrikt i Korea för varje inbetald registrerings-

avgift över 30 000 registrerade medlemmar till den internationella kongressen 2012 i Busan 
Convention, så snart alla krav, speciella incitament och finansiella erbjudanden i det 
ursprungliga kongressbudet har uppfyllts. 

 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION  
 
1. Reviderade policyn om status quo avseende definition av ej existerande lionklubbar att 

omfatta både nya och befintliga lionklubbar, för att därmed hjälpa till att minska antalet ej 
existerande klubbar. 

 
2. Utökade roll och ansvar för regionordförande och zonordförande, för att samordna och 

stödja medlemsutvecklingsmål i distriktets GMT och ledarskapsmål i distriktets GLT. 
 
3. Reviderade listan över officiella ordförande i distrikt och multipeldistrikt, för att ta bort 

föråldrade ordförandeposter och för att inkludera posterna i distriktens och multipel-
distriktens GMT och GLT. 

 
 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHE T 
 
1. Godkände prognosen för första kvartalet 2010-2011, vilken visar ett överskott. 
 
2. Godkände budgeten för 2011-2012, vilken visar ett överskott.  
 
3. Beviljade fullmakt till tidigare guvernörsrådsordförande Eduardo Alberto Gallardo att 

inregistrera organisationen som en utländsk organisation i Argentina. 
 
4. Tog bort Phil Writer som så kallad "fiscal agent" i Indien med anledning av hans 

pensionering. 
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5. Modifierade sammansättningen av revisionskommittén enligt följande, att träda i kraft den 8 
juli 2011: 

1. En andraårsdirektor som är medlem i Lions Clubs Internationals kommitté för 
finanser och huvudkontorets verksamhet. 

2. En förstaårsdirektor som är medlem i Lions Clubs Internationals kommitté för 
finanser och huvudkontorets verksamhet. 

3. Två sittande internationella direktorer eller adjungerade styrelsemedlemmar att utses 
av den internationella presidenten. 

 
6. Godkände policy avseende standar för klubbar, distrikt och utmärkelser. Den nya policyn 

lyder: D3DS klubbstandar, D110 distriktsstandar och D150 klubbutmärkelsestandar skall 
erbjudas i följande tyg och färgkombinationer: 

a. Tyg i purpur 
Snöre och tofs i guld 
Bård i guld 
Bokstäver i gult (Liknande PMS Gul i LCI:s förnyade emblem) 
LCI:s emblem - A41556, storlek 52,5 cm, förnyad version PMS 287 Blå, PMS 
7406 Gul 

b. Standar i blått tyg 
Snöre och tofs i guld 
Bård i guld 
Bokstäver i gult (Liknande PMS Gul i LCI:s förnyade emblem) 
LCI:s emblem - A41556, storlek 52,5 cm, förnyad version PMS 287 Blå, PMS 
7406 Gul 
 

7. Modifierade den internationella styrelsens policymanual genom att ta bort avsnitt om 
ersättning för personalens bagage. 

 
 
LCIF 
 
1. Utnämnde medlemmar i LCIF:s styrkommitté 2011-2012. 

 
2. Godkände att donationer som har gjorts till och med den 31 augusti 2011 till hjälpinsatser i 

Japan kan tillgodoräknas gentemot Melvin Jones Fellows/Progressive Melvin Jones Fellows. 
 

3. Förnyade anslagsprogrammet för marknadsföring av Lions Quest i ytterligare tre år med 
USD 75 000,00. 

 
4. Reviderade sammansättningen av Lions Quest rådgivande kommitté enligt följande:  Fyra 

av LCI:s verkställande tjänstemän, två tidigare internationella presidenter med stor erfaren-
het av stod till Lions Quest, två lionledare med stor erfarenhet av stod till Lions Quest samt 
fyra till sex tekniska experter. 

 
5. Godkände ett anslag om USD 54 959,00 för att under ett år stödja Lions Quest-aktiviteter 

avseende LCIF:s åtagande gentemot The Clinton Global Initiative. 
 
6. Beviljade 45 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett 

belopp om totalt USD 1 928 300,00. 
 
7. Bordlade sex anslagsansökningar. 
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8. Förnyade prioriterad status avseende Core 4-anslag till diabetesinformation och kontroll-

program med ett år till och med 30 juni 2012. 
 
9. Godkände ett så kallat blockanslag om USD 200 000,00 till Lions Quest “startprogram”. 
 
10. Uppdaterade firmatecknare gällande stiftelsens konto i Scottrade, för att kunna hantera 

donationer av värdepapper. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING  

1. Tog bort text om ledarutvecklingsordförande och infogade ny policy avseende det globala 
ledarskapsteamet (GLT) i kapitel XIV, stycke G, i den internationella styrelsens policy-
manual. 

 
2. Tog bort text om ledarutvecklingsordförande och infogade ny policy avseende det globala 

ledarskapsteamet (GLT) i kapitel XIV, stycke G.3.a., i den internationella styrelsens policy-
manual. 

 
3. Tog bort text om ledarutvecklingsordförande och infogade ny policy avseende det globala 

ledarskapsteamet (GLT) i kapitel XIV, stycke G.3.b., i den internationella styrelsens policy-
manual. 

 
4. Tog bort text om ledarutvecklingsordförande och infogade ny policy avseende det globala 

ledarskapsteamet (GLT) i kapitel XIV, stycke G.3.c., i den internationella styrelsens policy-
manual. 

 
5. Tog bort text om MERL-programmet och ersatte den med en ny policy om det globala med-

lemsteamet (GMT) och det globala ledarskapsteamet (GLT) i kapitel IX i den internationella 
styrelsens policymanual. 

 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING  
 
1. Införde en rutin för aktiva klubbar som önskar inregistrera upp till 30 nya medlemmar under 

samma verksamhetsår. För att säkerställa bärkraftiga klubbar skall inregistrering av ytter-
ligare nya medlemmar kräva godkännande av både distriktsguvernören och den första vice 
distriktsguvernören. 

 
2. Tog bort program för multipeldistriktets extensionordförande och ersatte det med policy för 

GMT, vilken vägleder multipeldistrikt, distrikt och enkeldistrikt vid utnämning av teamet för 
medlemstillväxt och klubbtillväxt samt teamet för klubbframgångar. 

 
3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende protest mot en ny klubb, 

att omfatta e-post som en godkänd metod för insändande. 
 
4. Ändrade policyn avseende hur klubbfilialers medel ska distribueras när en klubbfilial bildar 

en ny klubb respektive när en klubbfilial upplöses utan ett en ny klubb bildas. 
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KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS  
 
1. Godkände att uppsatstävlingen för blinda fortsätter vara ett av Lions Clubs Internationals 

officiella program. 
 
2. Godkände ett treårigt kontrakt med R. R. Donnelley Printing avseende tryckning av huvud-

kontorets och den spanskspråkiga utgåvan av tidningen LION samt av klubbrekvisita-
katalogen. 

 
3. Godkände publicering av annonser på internet i specifika marknader i USA och Kanada 

under verksamhetsåret 2011-2012. 
 
4. Godkände proportionerlig betalning till tidningen LION i Brasilien, Polen, Portugal och 

Thailand. 
 
5. Ändrade företrädesordningen att även omfatta koordinatorer under posten distrikts-

ordförande. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER  
 
1. Utnämnde mottagare av utmärkelsen Årets Leo 2010-2011. 

 
 

********* 
 

Mer information om den internationella styrelsens resolutioner finns på organisationens 
webbplats www.lionsclubs.org eller kontakta respektive division vid det internationella 

huvudkontoret enligt nedan. 
 
 

Revision/finanser:   finance@lionsclubs.org 
Stadgar och arbetsordning:  legal@lionsclubs.org 
Kongressen:    convention@lionsclubs.org 
Distrikts- och klubbadministration: districtadministration@lionsclubs.org 
LCIF:     lcif@lionsclubs.org 
Ledarskap    leadership@lionsclubs.org 
Medlemskap:    membership@lionsclubs.org 
Public Relations:   pr@lionsclubs.org. 
Serviceaktiviteter:   programs@lionsclubs.org 
 

 
 

********* 
 


