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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

TORONTO, ONTARIO KANADA 
29 JUNI - 3 JULI 2014 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 

1. Godkände att en intern revisionsfunktion etableras samt att en chef för interna revisioner 
utses. 

2. Godkände följande: 

Den interna revisionsfunktionen åligger den interna revisorn under överinseende av 
revisionskommittén. Den interna revisorn skall rapportera till revisionskommittén. 
Den interna revisorn ansvarar för att upprätta en riskbaserad plan för årliga interna 
revisioner samt övervaka framgångar gentemot den årliga revisionsplanen. Vid 
verksamhetsårets slut ska den interna revisorn framlägga en årlig revisionsplan för 
revisionskommittén och kassören, vilken beskriver de riksområden som skall 
granskas under det kommande året. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 

1. Ersatte termen "revisionsstadgar" med "allmän ersättningspolicy" i kapitel VIII i den 
internationella styrelsens policymanual.   

2. Ändrade kapitel VIII i den internationella styrelsens policymanual för att definiera 
bilordningen för den internationella familjen. 
 

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 

1. Avvisade klagomålsärendet avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 300-C1 
(MD 300 Taiwan), distrikt 316-B (Indien), distrikt 317-D (Indien), distrikt 324-A1 
(Indien) och distrikt 402-B (Madagaskar) och utnämnde följande till vice 
distriktsguvernörer i sina respektive distrikt för verksamhetsåret 2014-2015: 
 

• Lion Tien Kuei Weng - Distrikt 300-C1 (MD 300 Taiwan) 
• Lion A. Venkatachalam - Distrikt 316-B (Indien) 
• Lion Arun Shetty - Distrikt 317-D (Indien) 
• Lion T.M. Gunaraja - Distrikt 324-A1 (Indien) 
• Lion Fidy Rakotozay - Distrikt 403-B (Madagaskar) 

 
2. Godkände två klagomålsärenden avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 

321-A3 (Filippinerna), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 
2014-2015 i distrikt 321-A3 ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice 
distriktsguvernör för verksamhetsåret 2014-2015 samt att posten skall tillsättas i enlighet 
med internationella stadgar och arbetsordning och stadgar och arbetsordning för distrikt. 
Man beslutade att klagomålsärendets registreringsavgift på USD 250 skall återbetalas till 
de klagande parterna. 
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3. Avvisande klagomålsärendet avseende val av första vice distriktsguvernör i distrikt 301-E 
(Filippinerna) och förklarade att posten som vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 
2014-2015 är vakant och att posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar 
och arbetsordning och stadgar och arbetsordning för distrikt. 

4. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 301-
A1 (Filippinerna), förklarade vakans på posten andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2014-2015, förklarade val av första vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2014-2015 i distrikt 301-A1 som ogiltigt, förklarade vakans på posten 
första vice distriktsguvernör för 2014-2015, meddelande att alla val av distriktsguvernör, 
första vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör kommer upphöra i distrikt 
301-A1 fram tills det att kommittén för stadgar och arbetsordning och den internationella 
styrelsen beslutar att distrikt 301-A1 kan genomföra fria, rättvisa och konsekventa val, 
förklarade vakans på posterna första och andra vice distriktsguvernör och att posten 
distriktsguvernör skall tillsättas av en kommitté utsedd av kommittén för stadgar och 
arbetsordning i samråd med verkställande tjänstemän och ledare i multipeldistrikt 301 
och OSEAL, förklarade att rekommendationerna från kommittén skall godkännas av 
kommittén för stadgar och arbetsordning på vägnar av den internationella styrelsen.   

5. Upprättade en arbetsgrupp för valefterlevnad för 2014-2015 och godkände att den 
internationella presidenten kan utnämna upp till (6) medlemmar till denna kommitté. 

6. Fastställde att den rådgivande kommittén skall granska potentiella kandidater till posten 
andra vice president och begärde att kommittén för långsiktsplanering och kommittén för 
stadgar och arbetsordning genomför ytterligare granskningar. 

7. Reviderade sekretesspolicyn i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual, 
inklusive villkor avseende elektronisk kommunikation. 

8. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i den internationella styrelsens 
policymanual för att återspegla texten i den allmänna ersättningspolicyn. 

9. Reviderade förfarandet vid klagomål beträffande val av första och andra vice 
distriktsguvernör i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att öka 
registreringsavgiften. 

10. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i den internationella styrelsens 
policymanual genom att lägga till tre (3) nya bilagor avseende nomineringskommitténs 
checklistor för posterna distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör och andra vice 
distriktsguvernör. 

11. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i den internationella styrelsens 
policymanual genom att lägga till en ny bilaga avseende standardiserade valsedlar.  

12. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för klubbar i den internationella styrelsens 
policymanual avseende medlemmar med fullgjorda skyldigheter. 

13. Reviderade anti-diskrimineringspolicyn i kapitel XVIII i den internationella styrelsens 
policymanual så att policyn gäller alla aspekter av medlemskap.  

14. Reviderade definitionen av gott anseende i samhället i kapitel XV i den internationella 
styrelsens policymanual för att tillhandahålla ytterligare vägledning och förtydligande för 
lionklubbarna och medlemmarna. 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
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1. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för ändra termen "Skyddande Status 
Quo" till "Skyddande status". 

2. Ändrade ersättningspolicyn för distriktsguvernörer för att ge DG teamet tillstånd att 
besöka en prioriterad klubb ytterligare två gånger utan förhandsgodkännande. 

3. Korrigerade en hänvisning i policyn avseende GMT och GLT för att hänvisa till de 
avsnitt som beskriver gruppens syfte och struktur. 

4. Ändrade utgiftspolicyn för samordningslion genom att ta bort termen "Revisionsstadgar" 
och ersätta den med "Ersättningspolicy".  

 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för det fjärde kvartalet 2013-2014, vilken visar ett överskott. 
2. Godkände slutbudgeten för 2014-2015, vilken visar ett överskott. 
3. Godkände och reviderade investeringspolicyn för pensionssparande. 
4. Godkände och ökade distriktsguvernörernas kilometerersättning för bilresor till USD 0,31 

per kilometer. Träder i kraft den 1 juli 2015.  
5. Ändrade policyn avseende avstängning och nedläggning av klubbar enligt nedan, 

ändringarna träder i kraft den 1 juli 2015: 
En klubb som har en utestående skuld om mer än USD 20 per medlem eller USD 1 000 
per klubb, vilkendera är lägre, vilken är äldre än 90 dagar, kommer att stängas av. Detta 
omfattar lionklubbens charter, rättigheter, förmåner och skyldigheter som lionklubb.  I de 
fall klubben inte återfår aktiv status, enligt definition i den internationella styrelsens 
policy, senast den 28:e i månaden efter det att klubben har stängts av, kommer klubbens 
charterbrev att återkallas automatiskt. Nedläggning av en klubb på grund av finansiella 
skäl kan upphävas inom 12 månader från det datum klubben lades ner, under 
förutsättning att klubben har betalat hela skulden på klubbkontot samt att en komplett 
reaktiveringsrapport har erhållits. Klubbar som har lagts ner mer än två gånger på grund 
av finansiella skäl kommer inte att kvalificera för reaktivering. 

6. Ersatte termen "Revisionsstadgar" med "Allmän ersättningspolicy" i kapitel XXII i den 
internationella styrelsens policymanual. 

LCIF 
 

1. Ändrade ämbetsperioden för närmast föregående LCIF-ordförande från ett till två år. 
2. Godkände bildandet av en ad hoc-kommitté till LCIF:s styrelse, kommittén skall utses av 

LCIF:s ordförande i samråd med de verkställande tjänstemännen. 
3. Överförde USD 1 miljon av ej riktade medel i den årliga SightFirst-budgeten till nästa 

verksamhetsår.  
4. Utsåg Wayne A. Madden till LCIF:s representant i Pan American Ophthalmological 

Foundation. 
5. Utsåg följande medlemmar i Lions Quests rådgivande kommitté till en ämbetsperiod på 

tre år: tidigare internationell direktor Jorn Andersen, tidigare guvernörsrådsordförande 
Jorge Bortolozzi, tidigare distriktsguvernör Dr. Bharat Bhagat, tidigare internationella 
direktor Steve Sherer, Sandra Clifton-Bacon, Beverly Fisher, och Dr. Fernando Salazar. 

6. Ökade budgeten för humanitära anslag för nuvarande verksamhetsår med ytterligare USD 
3 miljoner. 



   
 

4 
Executive Summary – Toronto, Canada.SW 

7. Beviljade 72 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt 
USD 3 132 842. 

8. Beviljade en särskild utdelning om USD 150 000 till Louisiana Eye Foundation från Carl 
och Beulah Landry Baldridges donationsfond. 

9. Godkände att Rebecca Daou skall inneha titel, ansvar och uppgifter som verkställande 
administratör av Lions Clubs Internationals Foundation. 

10. Reviderade LCIF:s stadgar för att göra ändringar avseende LCIF:s administrativa 
tjänstemän. 

11. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande:  
• Text lades till avseende nödfallsanslag. 
• Reviderade riktlinjer för att motta gåvor. 
• Reviderade kriterier för nödfallsanslag.  
• Reviderade text avseende LCIF:s administrativa tjänstemän 

12. Ändrade kapitel XVI i den internationella styrelsens policymanual enligt följande: 
• Reviderade text avseende LCIF:s administrativa tjänstemän 
• Ersatte termen "revisionsstadgar" med "allmän ersättningspolicy". 

 
LEDARSKAPSKOMMITTÉ 
 

1. Godkände att serien Excellensutveckling för instruktörer genomförs under 2014-2015. 
2. Godkände att programmet för finansiellt stöd till distriktets GLT ändras från och med 

inledningen av 2014-2015 för att begränsa programmets finansiella stöd till att enbart 
gälla utbildning för zonordförande. 

3. Godkände ett Utvecklingsinstitut för instruktörer i Bahasa, MD 307 (Indonesien), under 
2014-2015. 

4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende GMT/GLT strukturen 
på multipeldistriktsnivå. Denna ändring gör det möjligt för den internationella 
presidenten att godkänna en GMT/GLT multipeldistriktskoordinator, baserat på unika 
omständigheter, i de multipeldistrikt där GMT/GLT koordinatorer enligt policy inte är 
inkluderade i GMT/GLT strukturen.  

5. Godkände ett program som ger erkänsla för ledarutveckling, vilket ger GLT 
multipeldistriktskoordinatorer och distriktskoordinatorer möjlighet att få erkänsla för sina 
ledarutvecklingsinsatser. 

6. Ersatte termen "revisionsstadgar" med "allmän ersättningspolicy" i kapitel XIV i den 
internationella styrelsens policymanual.   
 

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 

1. Godkände att en kommitté för insatser för familjer och kvinnor bildas under 2014-2015, 
och gav den internationella presidenten befogenhet att utse upp till 10 medlemmar till 
kommittén. 

2. Godkände temat för hundraårsfirandet, "Varhelst det finns ett behov, finns det en 
lionmedlem." 
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3. Reviderade kapitel III i den internationella styrelsens policymanual avseende uppgifterna 
och sammansättningen av den speciella planeringskommittén för hundraårsfirandet och 
utsåg två nya medlemmar till kommittén.    

4. Godkände ett pilotprogram på två år för att främja och uppmuntra andra 
serviceorganisationer att komma till lionklubbar.  

 
 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Godkände att pilotprogrammet Afrikas zonutmaning fortsätter i 3 år. 
2. Ändrade texten avseende utgifter för fältverksamhetsledare i den internationella 

styrelsens policymanual. 
3. Reviderade kraven för att kvalificera till nyckelutmärkelser genom att lägga till text som 

kräver att en klubb måste ha fullgjort sina skyldigheter för att kvalificera till utmärkelsen. 
4. Lade till text i den internationella styrelsens policymanual som begränsar antalet nya 

lionklubbar vid högskolor och universitet och antalet nya studentmedlemmar i ett distrikt 
per verksamhetsår, ytterligare lionklubbar vid högskolor och universitet och 
studentmedlemmar måste godkännas av medlemsutvecklingskommittén. 

5. Uppdaterade texten avseende avgifter för studenter i den internationella styrelsens 
policymanual.  

6. Ändrade texten avseende klubbfilialer i den internationella styrelsens policymanual för 
att under särskilda omständigheter (med tillstånd från den internationella styrelsen) göra 
det möjligt för en lionklubb att bilda en klubbfilial i samhällen/områden utanför klubbens 
distrikt där det förnärvarande inte finns någon lionklubb. 

7. Godkände Azerbajdzjan som Lions 209:e land. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 

1. Konverterade anslaget för PR-program till ett anslagsprogram för hundraårsjubileet med 
början 2015-2016.   

2. Gav R.R. Donnelley and Sons ett treårligt kontrakt för att trycka tidningen LION 
(huvudkontorets utgåva), den spanska utgåvan av tidningen LION och katalogen för 
klubbrekvisita.   

3. Godkände ytterligare 300 presidentmedaljer för verksamhetsåret 2013-2014. 
4. Uppdaterade kapitel XVII i den internationella styrelsen policymanual genom att göra ett 

antal mindre ändringar. 
 
KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Utnämnde mottagare av utmärkelsen Årets Leo 2013-2014. 
2. Godkände hundraårsjubileets hjälputmaning. 
3. Uttryckte sitt stöd för bildandet av initiativet Lions KidSight i USA, en logisk utveckling av 

Lions program för ögonundersökningar för barn i USA. Service Activities Division kommer 
att tillhandahålla fullt verksamhetsstöd och aktivt främja programmet. 
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Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats www.lionsclubs.org eller 

kontakta det internationella huvudkontoret via telefon: 630- 571-5466. 


	KONGRESSKOMMITTÉN

