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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

HONG KONG, KINA
DEN 22 – 26 JUNI 2005

STADGEKOMMITTÉN

1. Avslog klagomålsärende gällande valet av vice distriktsguvernör i distrikt 315-A2 (Bangladesh)
och förklarade Lion Sk. Mohiuddin som vice distriktsguvernör i distrikt 315-A2 för
verksamhetsåret 2005 – 2006.

2. Avslog klagomålsärende gällande valet av vice distriktsguvernör i distrikt 315-B3 (Bangladesh)
och förklarade Lion M.A. Matin som vice distriktsguvernör i distrikt 315-B3 för verksamhetsåret
2005 – 2006.

3. Avslog klagomålsärende insänt av Lion Mohd. Kabir Uddin Bhuiyan gällande valet av vice
distriktsguvernör i distrikt 315-B4 (Bangladesh) och godkände klagomålsärende insänt av Lion
Sri Prakash Biswas gällande valet av vice distriktsguvernör i distrikt 315-B4 och förklarade Lion
Sri Prahash Biswas som vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2005 – 2006.

4. Godkände klagomålsärende gällande valet av vice distriktsguvernör i distrikt B-3 (Mexico),
förklarade valet av vice distriktsguvernör i distrikt B-3 för verksamhetsåret 2005 – 2006 som
ogiltigt och förklarade att det föreligger en icke tillsatt post som vice distriktsguvernör för
verksamhetsåret 2005 – 2006.

5. Reviderade reglerna i den internationella styrelsens policymanual gällande klagomål vid val till
distriktsguvernör respektive vice distriktsguvernör.

6. Reviderade avsnittet Area Forum i den internationella styrelsens policymanual avseende
uppgifter och skyldigheter för internationell direktor som valts in i respektive forums
planeringskommitté.

7. Ändrade Artikel III, Moment 4 i Arbetsordningen för distrikt för att förtydliga fordringen avseende
majoritet vid val av distriktsguvernör och vice distriktsguvernör även i de fall det endast finns en
kandidat till respektive post.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Ökade fordringen gällande minsta yta i utställningshallen vid den internationella kongressen till
170 000 kvadratfot (15 790 kvadratmeter).

2. Reviderade fordringen vid bud till den internationella kongressen gällande antal rum att 6 000
godtagbara rum skall finnas tillgängliga, 75 % av dessa skall vara belägna inom en 10 miles (16
km) radie och återstående 25 % inom en 15 miles (24 km) radie från kongressarenorna.

3. Godkände återbetalning av hotelldepositioner avseende individuella rumsreservationer till och
med två veckor före den första dagen av kongressveckan.

4. Fastställde den 1 maj som sista dag för återbetalning av hotelldepositioner avseende
gruppreservationer av hotellrum bestående av tio eller fler hotellrum.

5. Godkände kongresskommittén att varje år begränsa antalet bud till framtida internationella
kongresser.

6. Godkände kongresskommittén att inkludera budgivande stad vid den jämförande utvärderingen.
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände återkallande av stiftelsebrev i 252 klubbar (3 380 medlemmar).
2. Godkände upphävande av tidigare återkallade stiftelsebrev i 19 klubbar.
3. Antog valresultat gällande distriktsguvernörer för 2005 – 2006 samt utsåg distriktsguvernörer för

2005 – 2006, vilka inte valts utan rekommenderats av respektive distrikt för godkännande av den
internationella styrelsen.

4. Utnämnde Lion Federico Steinhaus, tidigare guvernörsrådsordförande, multipeldistrikt 108 i
Italien att tjäna som Coordinating Lion för de icke distriktsindelade klubbarna i den norra delen
av Cypern.

5. Utnämnde Lion Peter Hupperten, tidigare guvernörsrådsordförande, multipeldistrikt 49 i Alaska
att tjäna som Coordinating Lion för de icke distriktsindelade klubbarna i Ryssland.

6. Ändrade slutdatum till oktober 2005 för att kommittén för distrikts- och klubbadministration skulle
kunna slutföra sin plan att reducera antalet övergångsdistrikt.

7. Godkände en tidsbegränsning om sex månader för en tidigare lionklubb, vars charterbrev
tidigare återkallats, att hos den internationella styrelsen begära att sådant återkallande upphävs.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Den internationella styrelsen godkände det fjärde kvartalets prognos för verksamhetsåret 2004 –
2005, vilken utvisar ett överskott.

2. Den internationella styrelsen godkände den slutliga budgeten för det internationella programmet
2005 – 2006, vilken utvisar ett överskott.

3. Smärre ändringar gällande tidigare internationella direktorers regler för resor.
4. Smärre ändringar i kapitlet Finanser i den internationella styrelsens policymanual godkändes.
5. Smärre ändringar i kapitlet Det internationella huvudkontoret och dess personal i den

internationella styrelsens policymanual godkändes.
6. Godkände ett minimum om 14 dagar gällande reservation i förväg av flygresor.
7. Utsåg Phil Writer till Fiscal Agent i Indien.
8. Godkände att Maryellen Skerik tillträder posten som organisationens kassör.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Godkände att tillförordnad divisionschef för LCIF och LCI:s kassör överför LCIF:s bankkonto i
Tanzania till en ny bank.

2. Förnyade SLS kontrakt att tillhandahålla utomstående konsultservice till LCIF:s avdelning för
Lions Quest.

3. Fastställde medlemskapet för Lions Quest rådgivande kommitté 2005 – 2006.
4. Förlängde Core 4-program avseende synundersökningar och diabetes med ett år till och med

den 30 juni 2006.
5. Förlängde Core 4-program avseende synnedsättning med två år till och med den 30 juni 2007.
6. Godkände ett Core 4 pilotanslag om USD 40 000, vilket är ett riktat styrelseanslag till SODIS-

projektet för rent vatten och hygien i Latinamerika.
7. Godkände 80 stycken Standardanslag, Internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett

belopp om totalt USD 2 886 337.
8. Bordlade tre anslagsansökningar och avslog en anslagsansökan.
9. Godkände användande av reservbudgeten för anslag för att finansiera projekt som inte täcks av

den icke distriktsindelade anslagsbudgeten för verksamhetsåret 2004 – 2005.
10. Godkände utvecklandet av ett LCIF Seed Grant Program.
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11. Godkände flyttning av Kampanj SightFirst II riktlinjer för resor och revisionsstadgar inom LCIF:s
policy och verksamhetsmanual.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Godkände att, vilket kommer att främja kontinuitet, med början för internationella årliga program
2007 – 2008 att dessa inte skall innehålla ettåriga fristående medlemskapsinitiativ separat från
organisationens långsiktiga medlemskapsprogram.

2. Godkände Sudan och Förenade arabemiraten som godkända länder för extension av
lionklubbar.

3. Godkände ett anslagsinitiativ till The Urban Market Membership Development Project om upp till
USD 20 000 för varje större medlemstillväxtkampanj som genomförts av Lions distrikt i minst fem
storstadsområden under 2005 – 2006.

4. Godkände ett halvårsprogram för att elektroniskt följa upp medlemsattityder och enkäter.
5. Ändrade reglerna för verifiering av charter vid bildande av nya klubbar.
6. Godkände ett anslag om USD 15 000 för att stödja en större annonskampanj för Lions

varumärke och medlemsfrämjande i MD 101 (Sverige).
7. Godkände en modernisering av Året runt-programmet för medlemstillväxt, vilket omedelbart

kommer att ge erkänsla av presidenten till nya medlemmars faddrar, kommer att innehålla nya
utmärkelser vid årets slut samt att innehålla en rekommenderad strategi för att bjuda in nya
medlemmar året runt, vilket är ett verktyg som kan användas av klubbar och distrikt.

8. Antog policy avseende MERL-grupper i multipeldistrikt och i distrikt, vilken kommer att inkluderas
i den internationella styrelsens policymanual.

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Uppdrag 30-ledare inkluderades i det officiella protokollet och stycket som identifieras med ***
togs bort.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Skapade utmärkelser för att ge erkänsla till klubbar och individuella prestationer inom
leoprojektet Leo belyser barn.

2. Utnämnde Årets Leo för verksamhetsåret 2004 – 2005.
3. Godkände en principöverenskommelse med US National Diabetes Education Program (NDEP).
4. Skapade ett tygmärke till klubbstandaret för att ge erkänsla till framgångsrika lionklubbar –

Leoklubbsamarbete.

*****


