
            

SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS MÖTE 

BUSAN, SYDKOREA 
17–21 juni 2012 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 
1. Ändrade revisionskommitténs konstitution angående granskning och utvärdering av den 

oberoende revisorn.   

STADGEKOMMITTÉN 
 
1. Tillkännagav att valen av distriktsguvernör, förste vice distriktsguvernör och andra vice 

distriktsguvernör i distrikt 301-A1 (Filippinerna) för verksamhetsåret 2012–2013 inte kan 
bekräftas, utnämnde Lion Ruth Chua som distriktsguvernör i distrikt 301-A1 för 
verksamhetsåret 2012–2013, och tillkännagav vakanser vid kontor som tillhör förste vice 
distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2012–2013, som 
ska fortsätta att vara vakanta tills vidare åtgärder vidtages av den internationella 
styrelsen. 

2. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 118-R 
(Turkiet), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2012–2013 i 
distrikt 118-R ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2012–2013 samt förklarade att vakans på posten andra vice 
distriktsguvernör skall fyllas i enlighet med de internationella och distriktstadgarna och 
arbetsordningen, och förklarade att registreringsavgiften minus USD 100 ska återbetalas 
till den klagande parten. 

3. Avslog andra vice distriktsguvernörens klagomål, som lämnats i distrikt 321-F (Indien), 
distrikt 324-A1 (Indien), distrikt 335-B (Japan) och distrikt 403-A2 (Togo) och 
tillkännagav följande som andra vice distriktsguvernörer i sina respektive distrikt för 
verksamhetsåret 2012–2013: 

 Lion Rajeev Goyal - distrikt 321-F (Indien) 
 Lion V.S.B. Sunder - distrikt 324-A1 (Indien) 
 Lion Hideki Kitahata - distrikt 335-B (Japan) 
 Lion Diamilatou Aka Anghui - distrikt 403-A2 (Togo) 

4. Godkände resolution för att etablera en juridisk enhet i Indien, som ska kallas "The 
International Association of Lions Clubs (kansli i Indien)". 

5. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt och multipeldistrikt i den 
internationella styrelsens policymanual för att återspegla nyligen etablerat språk för 
medlemsavgifter. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 

1. Minskade rumskravet för budgivande städer från 6 000 till 5 000 rum. 
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. San Diego Brotherhood Lions Club har nu fullgjort sina skyldigheter. 
2. Erkände republiken Georgien och kungadömet Kambodja som tillfälliga zoner efter 

avslutandet av 2012 års internationella kongress.    
3. Inkluderade republiken Guinea Bissau i territoriet för distrikt 403-A1 och republiken 

Angola i territoriet för distrikt 403-B, för att ge större hjälp till ytterligare utveckling av 
nya länder, efter avslutandet av 2012 års internationella kongress. 

4. Hänvisade ändring av distriktsgränser för multipeldistrikt 354 tills avslutandet av 2013 
års internationella kongress, såvida inte ett nytt förslag lämnas in och godkänns av den 
internationella styrelsen under styrelsemötena i oktober 2012 eller april 2013. 

5. Reviderade styrelsens policymanual för att godkänna ett hotellrum för nio (9) dagar och 
måltidsutgifter på upp till sju (7) dagar för DG Elect-deltagare som deltar i DG Elect-
seminariet som startar under verksamhetsåret 2012–2013.   

6. Utnämnde Lion Isamu Sakamoto att tjäna som distriktguvernör för distrikt 332-D för 
verksamhetsåret 2012–2013.  

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände Northern Trust som förvaltare för International Association of Lions Clubs 
allmänna fond och reservfonden. 

2. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2011-2012, vilken visar ett blygsamt underskott. 
3. Godkände budgeten för 2012-2013, vilken visar ett överskott. 
4. Godkände modifiering av policyn för talarengagemang till att begränsa antalet till en 

officiell talare i den händelse att distriktets kongresser hålls i samband med 
multipeldistriktets kongress. 

5. Modifierade policyn angående vice presidentens resor till Area Forum. 
6. Mindre ändringar av bokföringsprocedurer. 
7. Utförde en mindre ändring av distriktguvernörens ersättningar, som förtydligar 

revisionsstadgarna. 
8. Modifierade styrelsepolicyn för att förtydliga tidigare internationella direktorer, som är 

kvalificerad för en budget inom distriktet. 
 

LCIF 
 
1. Godkände företagsresolutioner för att etablera Lions Clubs International Foundation 

(kontor i Indien), som ett Moment 25-företag i Indien. 
2. Förnyade prioritetsstatus för Core 4-bidrag för programmet för diabetesprevention och 

kontroll i ett år, t.o.m. 30 juni 2013, och för Lions Quest i tre år, t.o.m. 30 juni 2015. 
3. Ökade budgeten för humanitära anslag för det nuvarande verksamhetsåret, genom 

ytterligare USD 2,5 miljoner. 
4. Beviljade 34 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett 

belopp om totalt USD 1 790 025. 
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5. Avslog en anslagsansökan. 
6. Utökade Lions Quest rådgivande kommitté att inkludera ytterligare lionledare med stor 

erfarenhet av stöd till Lions Quest och tekniska experter. 
7. Godkände fyra projekt för att stödja återuppbyggnadsinsatser, där anslagen (USD 2,2 

miljoner) ska tillhandahållas från anslag till hjälpinsatser för jordbävningen/tsunamin i 
Japan.  

8. Godkände ett kontrakt till ett belopp om USD 181 000 med Service Learning Life Skills 
Network för konsultarbeten under ett år. 

9. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande: ersatte frasen ”per 
capita” med ”per medlemsbasis”, uppdaterade kvalifikationerna för LCIF:s styrkommitté, 
och ändrade dokumentet som beskriver former av erkännande. 

10. Ändrade kapitel 16 i styrelsens policymanual enligt följande:  uppdaterade firmatecknare 
för stiftelsens bankkonto och uppdaterade standardersättning för rest sträcka. 
 

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Upphävde resolution nummer 3 från ledarskapskommitténs rapport från april 2012.  
Etablerade en ny policy som träder i kraft 2012–2013, där endast de DG Elect-deltagare 
som genomgår de erfordrade utbildningskomponenterna kommer att vara kvalificerade 
att få måltidsersättning för DG Elect i samband med att de deltar i DG Elect-seminarier.   

2. Upphävde resolution nummer 4 från ledarskapskommitténs rapport från april 2012, 
gällande GMT- och GLT-besök vid den internationella nivån (konstitutionella 
områdesledare, områdesledare och speciella områdesrådgivare). 

3. Justerade styrelsepolicyn gällande hotell- och måltidsersättning för gruppledare för DG 
Elect-seminarier, från 11 till 10 dagar. 

4. Utförde mindre ändringar av styrelsens policymanual, kapitel XIV, gällande pågående 
ledarskapsprogram.  

5. Ändrade styrelsens policymanual så att den korrekt återspeglar ansökan till Lions 
regionala ledarskapsinstitut. 

 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 
1. Godkände uppdaterad konstitution för Hundraårsplaneringskommittén, som träder i kraft 

i början av 2012–2013. 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Bestämde att revisionsstadgarna för GMT/GLT ska ändras för att återspegla ändringar av 

milersättning som gjorts på USD 0,25 per kilometer och godkännande av flygbiljettpris 
för internationella flygresor under USD 1 000. 

2. Bestämde att de regionala revisionsstadgarna för extensionrepresentanter och CEEI 
ändras för att återspegla ändringarna av milersättning som gjorts på USD 0,25 per 
kilometer och en ny begränsning av måltidsersättning på USD 25 per måltid.   
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KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 
1. Omstrukturerade Public Relations Division genom att dela upp PR-avdelningen i 

Audiovisuellt och engagemang, Företagskommunikation, samt Online-kommunikation. 
2. Bestämde att mottagare av serviceaktiviteters utmärkelse Årets Leo automatiskt ska vara 

kvalificerade för presidentens utmärkelse för Årets Leo. 
 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Utnämnde mottagaren av utmärkelsen Årets Leo 2011-2012. 
2. Ändrade sista datum för ansökan om utmärkelsen Årets Leo till 1 april varje budgetår. 
 

 
Mer information om den internationella styrelsens resolutioner finns på LCI:s webbplats 

www.lionsclubs.org. Du kan även kontakta det internationella huvudkontoret via telefon 630-
571-5466. 
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