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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

BOSTON, MASSACHUSETTS, USA
DEN 24 – 29 JUNI 2006

STADGEKOMMITTÉN

1. Avslog ett klagomålsärende gällande val av distriktsguvernör i distrikt 324-C2 (Indien) och
förklarade Lion Dr. Nandan Singh som distriktsguvernör i distrikt 324-C2 för verksamhetsåret
2006 – 2007.

2. Godkände klagomålsärende gällande val av distriktsguvernör och vice distriktsguvernör i
distrikt 315-B1 (Bangladesh). Förklarade att det föreligger vakans på posten som distrikts-
guvernör och på posten som vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2006 – 2007 samt
utsåg en administrativ kommitté, vilken skall handlägga distriktets administrativa uppgifter
fram till dess att posten som distriktsguvernör och posten som vice distriktsguvernör har
tillsatts i enlighet med den internationella arbetsordningen.

3. Avslog ett klagomålsärende gällande val av vice distriktsguvernör i distrikt 108-AB (Italien)
och förklarade Lion Elio Loiodice som vice distriktsguvernör i distrikt 108-AB för verksam-
hetsåret 2006 – 2007.

4. Avslog ett klagomålsärende gällande val av vice distriktsguvernör i distrikt 301-B
(Filippinerna) och förklarade Lion Anthony Eden Tan som vice distriktsguvernör i distrikt 301-
B för verksamhetsåret 2006 – 2007.

5. Avslog ett klagomålsärende gällande val av vice distriktsguvernör i distrikt 337-A (Japan) och
förklarade Lion Eiji Taki som vice distriktsguvernör i distrikt 337-A för verksamhetsåret 2006
– 2007.

6. Utnämnde Lion Dr. Sri Prakash Biswas till distriktsguvernör i distrikt 315-B4 (Bangladesh) för
verksamhetsåret 2006 – 2007.

7. Ändrade den resolution som utnämnde en administrativ kommitté i distrikt 315-B1
(Bangladesh) och utnämnde följande medlemmar till sagda kommitté: Internationell direktor
Sheikh Babir Hossain (ordförande), Lion Benazir Ahmed och guvernörsrådsordföranden
2006 – 2007 i multipeldistrikt 315 (efter det att val har genomförts i multipeldistriktet).

8. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att ändra policyn gällande pilot-
program, för att lägga till riktlinjer för planering och utvecklande av nya programinitiativ samt
för att lägga till riktlinjer för den internationella presidentens tema.

9. Ändrade plats för policyn gällande area forum till kapitlet Talarevenemang och resebe-
stämmelser.

10. Ändrade titeln på Artikel VI i Normalstadgar och arbetsordning till ”Klubbfilialadministration”.
11. Ändrade Normalstadgar och arbetsordning, betingad av antagandet av förslaget gällande

medlemsavgift för familjer för ändring av de internationella stadgarna, att föreskriva att
kvalificerade familjemedlemmar skall vara aktiva medlemmar och skall som sådana vara
berättigade till alla rättigheter och skyldigheter.

12. Ändrade Normalstadgar och arbetsordning att föreskriva att tidigare lionessmedlemmar, vilka
för närvarande är aktiva medlemmar in sina respektive lionklubbar eller blev aktiva med-
lemmar i sina respektive lionklubbar senast den 30 juni 2007, kan tillgodoräkna sig samtliga
tidigare år som lionessmedlemmar gentemot kvalifikationerna för ständig medlem.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Reviderade kongressdagar för den internationella kongressen till fredag till och med tisdag,
att träda i kraft vid den internationella kongressen 2012.
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände valresultatet för distriktsguvernörer 2006 – 2007 samt utsåg övriga distrikts-
guvernörer, vilka inte hade valts vid distriktsmötena.

2. Godkände återkallande av stiftelsebrevet i 391 klubbar.
3. Godkände upphävande av tidigare återkallade stiftelsebrev i åtta klubbar.
4. Ändrade regeln i Normalstadgar för lionklubb avseende lionklubbarnas storlek att uppmuntra

till att klubbarna upprätthåller minst tjugo (20) medlemmar.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Godkände prognos för det fjärde kvartalet 2005 – 2006.
2. Godkände tillägg till den internationella styrelsens policymanual avseende interna

revisionsregler.
3. Godkände den slutgiltiga budgeten för verksamhetsåret 2006 – 2007.
4. Godkände utbetalning av ett sent insänt ersättningsyrkande med anledning av förmildrande

omständigheter.
5. Godkände ändring av den internationella styrelsens policymanual avseende nedläggning av

klubbar som inte har betalat sina skulder inom föreskriven tid:
Att träda i kraft den 1 juli 2007: En klubb som på sitt klubbkonto har en utestående
skuld om USD 20 eller mer per medlem eller USD 1 000 eller mer per klubb, vilken-
dera av dem som är lägst, vilken är äldre än 150 dagar, kommer att avstängas, vilket
avser lionklubbens charterbrev, rättigheter, skyldigheter och förpliktelser under en
period om högst 90 dagar.
En klubb för vilken Finance Division har godkänt en avbetalningsplan kommer inte att
avstängas. I den händelse att klubben inte uppnår fullgod status inom avstängnings-
perioden om 90 dagar kommer klubben att läggas ner automatiskt.

6. Godkände mindre ändringar i policyn för det internationella huvudkontoret och dess personal.
7. Godkände mindre ändringar i policyn för kapitlet finanser.
8. Godkände att en ändring i den internationella arbetsordningen skall föreslås till delegaterna

vid den internationella kongressen 2007 avseende fordringen att genomföra en revision mer
än en gång per år.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Beviljade 58 stycken standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till
ett belopp om totalt USD 2 941 648.

2. Bordlade tre anslagsansökningar och avslog två anslagsansökningar.
3. Godkände användandet av anslagsbudgetreserven för att finansiera projekt som ej ingår i

den icke distriktsindelade anslagsbudgetreserven för lionåret 2005 – 2006.
4. Utnämnde tidigare internationell president och LCIF:s ordförande, Clement F. Kusiak, att

under två år, till och med kalenderåret 2007, tjäna som Lions representant i styrelsen för Pan
American Ophthalmology Foundation.

5. Hävde det tillfälliga uppehållet avseende SightFirst-anslag till Nepal (MD 325).
6. Godkände ändringar i struktur, roll och ansvar för Lions Quest rådgivande kommitté.
7. Utsåg medlemmarna i Lions Quest rådgivande kommitté för lionåret 2006 – 2007.
8. Förnyade kontraktet med SLSN för att tillhandahålla utomstående konsulttjänster till LCIF:s

Lions Quest Department.
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9. Godkände skapandet av en fungerande inventering av Progressive Melvin Jones Fellowship
rockslagsnålar.

10. Förlängde Core 4 diabetesprogram med ett år, till och med den 30 juni 2007.
11. Förlängde Core 4 ögonundersökningar för barn-program med två år, till och med den 30 juni

2008.
12. Förlängde Core 4 Lions Quest-program med tre år till och med den 30 juni 2009.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Godkände en förlängning av den pågående rabatten för inträdesavgift för partner till och med
den 31 december 2006, som en tillfällig åtgärd till dess att förslaget gällande medlemsavgift
för familjer träder i kraft den 1 januari 2007, under förutsättning att detta godkänns av dele-
gaterna vid den internationella kongressen i Boston.

2. Godkände en förlängning av rabatten för tidigare medlemmar med ett år, till och med den 30
juni 2007.

3. Beviljade ett anslag om USD 14 000 till distrikt 323-B (Indien) för utvecklande av medlem-
skap i storstadsområden.

4. Beviljade ett anslag om USD 15 000 till en kampanj för nyklubbildning i Afrika.
5. Godkände utvecklande av ett tygmärke avseende klubbfilialer, att utdelas till klubbar som

bildar klubbfilialer, samt en nål avseende klubbfilialer att utdelas till kontaktpersoner.
6. Godkände tre nya lionländer: Seychellerna, Irak och Förenade arabemiraten, vilket innebär

att Lions Clubs International nu finns representerad i 200 länder och geografiska områden
över hela världen.

7. Godkände en ändring avseende kriterierna för städigt medlemskap, vilken tillåter att tidigare
lionessmedlemmar, vilka nu är lionmedlemmar eller aktiva medlemmar senast den 30 juni
2007, kan tillgodoräkna sig tidigare år som lionessmedlemmar vid ansökan om ständigt
medlemskap.

8. Godkände en fordring i policyn för det föreslagna programmet medlemsavgift för familjer,
vilken kräver att klubbar måste certifiera befintliga kvalificerade medlemmar för den nya
avgiften senast den 30 november respektive den 31 maj i varje faktureringsperiod för att
därmed kunna inkluderas i den lägre medlemsavgiften för den kommande avgiftsperioden.

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Ökade antal Presidential Award med 150 för lionåret 2005 – 2006 och ökade antal
Leadership Award medaljer med 200 för lionåret 2005 – 2006.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Utnämnde 180 leoklubbmedlemmar i sju länder att erhålla utmärkelsen Årets Leo för lionåret
2005 – 2006.

2. Förlängde respittiden från 90 till 180 dagar för leoklubbar, vars fadderklubb har lagts ner, att
finna en ny fadderklubb.

3. Godkände utbetalning av ersättning till distriktsguvernörer för besök i leoklubbar i distriktet.
4. Godkände förordnandet av den Afrikanska unionen som en samarbetsorganisation till Lions

Clubs International.

*****


