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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

BANGKOK, THAILAND
DEN 18 - 22 JUNI 2008

1. Utsåg Lion Shinji Kayamori att besätta den ännu ej tillsatta posten som internationell direktor
för den återstående ämbetsperioden på grund av frånträde av internationell direktor
Yoshitsugu Shigematsu.

STADGEKOMMITTÉN

1. Avslog klagomålsärende avseende val av vice distriktsguvernör i distrikt 204 (Guam) och
förklarade Lion Melen P. Ruiz vald till vice distriktsguvernör i distrikt 204 för verksamhetsåret
2008-2009.

2. Godkände klagomålsärende avseende val av vice distriktsguvernör i distrikt 308-B2
(Malaysia). Förklarade valet av vice distriktsguvernör i distrikt 308-B2 (Malaysia) för
verksamhetsåret 2008 - 2009 ogiltigt samt att det föreligger en icke tillsatt post som vice
distriktsguvernör för verksamhetsåret 2008 - 2009.

3. Avslog klagomålsärende avseende val av vice distriktsguvernör i distrikt 315-B4
(Bangladesh), vilket sänts in av Lion A.K.M. Shofiullah, och förklarade Lion Shah M. Hasan
vald till vice distriktsguvernör i distrikt 315-B4 för verksamhetsåret 2008-2009 samt
instruerade Lion Shofiullah och medlemmarna i Lions Club Chittagong Progressive Star att
omedelbart återdra det domstolsärende som har lämnats in avseende detta distriktsmöte och
val samt att omedelbart upphöra med och i framtiden avstå från att inlämna några domstols-
ärenden avseende lionrelaterade ärenden. Om så inte sker kommer klubben att läggas ner
och/eller de medlemmar som bryter mot instruktionerna kommer att avregistreras som med-
lemmar på grund av olämpligt uppträdande som lionklubbmedlemmar.

4. Godkände klagomålsärende avseende val av vice distriktsguvernör i distrikt 324-D1 (Indien).
Förklarade valet av vice distriktsguvernör i distrikt 324-D1 för verksamhetsåret 2008 - 2009
ogiltigt samt att det föreligger en icke tillsatt post som vice distriktsguvernör för verksamhets-
året 2008 - 2009.

5. Avslog klagomålsärende avseende val av vice distriktsguvernör i distrikt 330-A (Japan) och
förklarade Lion Tadao Okano vald till vice distriktsguvernör i distrikt 330-A för verksamhetsåret
2008-2009.

6. Fann god grund till att påskynda övervägande av konstitutionellt klagomålsärende insänt av
Lions Club Bangalore West i distrikt 324-D1 (Indien) samt att överväga fakta och att fatta ett
slutgiltigt beslut i detta klagomålsärende.

7. Godkände konstitutionellt klagomålsärende insänt av Lions Club Bangalore West i distrikt
324-D1 (Indien), vilket upphäver tidigare stöd till internationell direktor, vilket gavs den 13 april
2008 i distrikt 324-D1 och rekommenderade att distrikt 324-D1 inleder en ny process öppen
för alla kvalificerade kandidater samt att extra noggrannhet skall brukas för korrekt certifiering
av delegater från chartrade lionklubbar som har fullgjort sina skyldigheter.

8. Antog riktlinjer för konfliktlösning att användas av distriktsguvernörer, guvernörsrådsord-
förande och utsedda medlare som ett tillägg till den konfliktlösningspolicy som tidigare har
antagits av den internationella styrelsen.

9. Antog revidering av alla konstitutionella hänvisningar i den internationella styrelsens policy-
manual i den händelse delegaterna vid den internationella kongressen 2008 antar det före-
slagna ändringsförslaget att omstrukturera bestämmelserna i de internationella stadgarna och
arbetsordningen.
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände återkallande av stiftelsebrevet i 159 klubbar (1 070 medlemmar).
2. Utsåg tre tillfälliga zoner i Bosnien Hercegovina, Lettland och Ukraina.
3. Att, avhängigt av godkännande av det föreslagna ändringsförslaget att ändra de interna-

tionella stadgarna och arbetsordningen vid den internationella kongressen 2008 i Bangkok,
inrätta posterna första och andra vice distriktsguvernör samt med ikraftträdande den 1 juli
2009 ändra normalstadgar och arbetsordning för distrikt och multipeldistrikt att omfatta de två
vice distriktsguvernörerna.

4. Reviderade reglerna gällande ändring av distriktsgränser i den internationella styrelsens
policymanual att använda den senaste tillgängliga officiella Cumulative-rapporten för att
fastställa om minimifordringen om 35 klubbar och 1 250 medlemmar som har fullgjort sina
skyldigheter är uppfylld.

5. Uppdaterade ansvaret för Distrikts- och klubbservicekommittén i den internationella styrelsens
policymanual.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Godkände den reviderade budgeten för verksamhetsåret 2008 - 2009, vilken utvisar ett
överskott.

2. Godkände prognosen för det fjärde kvartalet, vilken visar ett överskott.
3. Godkände ändringar i stycke E på sidan XI-5 i kapitlet Finanser i den internationella styrelsens

policymanual för att omfatta nyligen beslutat ändrig avseende namnteckningar.
4. Godkände ändringar i avsnittet om investeringar i stycke D.2. på sidan XI-5 i kapitlet Finanser

i den internationella styrelsens policymanual för att omfatta gällande investeringspolicy.
5. Godkände ändringar i avsnittet om area forum i stycke B.2. på sidan XXII-3 i kapitlet Talar-

uppdrag, resebestämmelser och ersättning i den internationella styrelsens policymanual att
boka datum för area forum enligt nedan:

 USA/Kanada - Andra eller tredje hela veckan i september
 Europa - Sista hela veckan i oktober till och med första hela veckan i november
 OSEAL - Andra eller tredje hela veckan i november
 ISAAME - Andra eller tredje hela veckan i december
 FOLAC - Andra eller tredje hela veckan i januari

LCIF

1. Begärde att en investeringsförslagsprocess skall genomföras. Utnämnde en tillfällig
investeringskonsult.

2. Förlängde perioden för MJF-erkänsla för till fullo betalda kampanj SightFirst II-donationer till
och med den 30 september 2008.

3. Förlängde tidsperioden att utse MJF-mottagare för tidigare inregistrerade kampanj SightFirst
II-donationer till tre år.

4. Utsåg LCIF:s ordförande Jimmy Ross till LCIF:s styrelserepresentant i Pan American
Ophthalmological Foundation till och med verksamhetsåret 2009 - 2010.

5. Utsåg andra vice president Eberhard Wirfs till LCIF:s representant i Moorfields Lions Korle Bu
Trust.

6. Beviljade 44 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett belopp
om totalt USD 2 438 975,00.

7. Begärde den inkommande internationella presidenten, i konsultation med nästa års verk-
ställande tjänstemän, att tillsätta obesatta poster i Lions Quest rådgivande kommitté 2008 -
2009.
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8. Begärde den inkommande internationella presidenten, i konsultation med nästa års verk-
ställande tjänstemän, att tillsätta obesatta poster i Lions Quest US styrkommitté 2008 - 2009.

9. Beviljade ett av styrelsen riktat Core 4-anslag om USD 200 000 till LCIF:s/Lions Sveriges
gemensamma Tältprojekt i Kina.

10. Beviljade ett större katastrofanslag om USD 500 000 till återuppbyggnad efter jordbävningen i
Kina.

11. Beviljade ett större katastrofanslag om USD 50 000 för hjälpinsatser efter översvämningarna i
delstaten Iowa, USA.

12. Förlängde en pilotrevision av standardanslagprogrammet i ytterligare tre år.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

1. Godkände att multipeldistrikt bestående av 20 eller fler distrikt kan sända ytterligare fyra del-
tagare, en för vardera medlemskap, extension, retention och ledarutveckling, utöver de officiella
MERL-ordförandena, till seminariet för MERL-ordförande i respektive konstitutionellt område.

2. Ökade allokeringen av medel per person för träning av distriktsguvernörer inom programmet för
multipeldistriktsträning från USD 75 till USD 100.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Godkände revisionsstadgarna för det globala medlemsteamet.
2. Godkände kvalifikationerna för ordförande för utvecklande av familjemedlemskap och kvinnligt

medlemskap avseende Distriktsguvernörens familjemedlemskapsutmärkelse och ändrade
utmärkelsens namn till Distriktets familjemedlemskapsutmärkelse.

3. Godkände genomförande av initiativet 5-stjärnig kvalitetsklubb.

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Godkände den uppdaterade tvåfärgade logotypen som den officiella logotypen för Lions Clubs
International.

2. Godkände det förnyade tryckerikontraktet med R. R. Donnelly & Sons.
3. Ändrade namnet på Public Relations and Production Division till Public Relations and

Communications Division.
4. Godkände att stadgar och arbetsordning i enkeldistrikt, deldistrikt och multipeldistrikt, eller

lokala seder och bruk, kan ändra företrädesordningen för internationella direktorer och tidigare
internationella presidenter.

5. Godkände att stadgar och arbetsordning i enkeldistrikt, deldistrikt och multipeldistrikt, eller
lokala seder och bruk, kan ändra företrädesordningen att omfatta tidigare adjungerade
styrelsemedlemmar.

6. Ökade antal presidentutmärkelser med 342 för lionåret 2007 - 2008 och ökade antalet
internationella ledarskapsutmärkelser med 315 för lionåret 2007 - 2008.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Utnämnde Årets Leos för 2007 - 2008.
2. Godkände mindre ändringar i den internationella styrelsens policymanual avseende

ansökningar för deltagare i ungdomsläger.
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3. Godkände Lions gröna team som ett av Lions Clubs Internationals antagna serviceprogram att
träda i kraft 2008 - 2009.

4. Godkände Lions lag i arbete som ett av Lions Clubs Internationals antagna serviceprogram att
träda i kraft 2008 - 2009.

5. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att omfatta sammansättning,
kvalifikationer, nominering och urvalsprocess avseende medlemmar i leoklubbprogrammets
rådgivande panel.

6. Godkände utmärkelse för multipeldistriktets diabetesordförande för att ha uppfyllt fordringarna
för denna post.

Mer information om den internationella styrelsens resolutioner finns på organisationens webbplats
www.lionsclubs.org Du kan även kontakta det internationella huvudkontoret via telefon 630-571-5466.

*********

http://www.lionsclubs.org/

