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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Honolulu, Hawaii, USA 
21-25 juni 2015 

 
REVISIONKOMMITTÉN 
 

1. Granskade revisionsplaneringsinformationen för revisionen av den finansiella 
redovisningen för LCI och LCIF, som presenterades av representanter från Crowe 
Horwath, LLP. 

2. Granskade promemorian med en genomgång av serviceorganisationens rapport för 
Paylocity, revisionen av Donor Services och en promemorian med nya procedurer 
för uppsägningen av tillfälligt anställda. 
 

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Avslog klagomålsärendet avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
108-LA (Italien), Distrikt 308-A1 (Singapore) och distrikt 322-E (Indien) och 
utnämnde följande individer till andra vice distriktsguvernörer i deras respektive 
distrikt för verksamhetsåret 2015-2016: 
a. Lion Fabrizio Ungaretti – distrikt 108-LA (Italien) 
b. Lion Jerrick Tay – distrikt 308-A1 (Singapore) 
c. Lion Veena Gupta – distrikt 322-E (Indien) 

2. Godkände ett klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i 
distrikt 324-A8 (Indien), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2015-2016 i distrikt 324-A8 ogiltigt, deklarerade vakans för 
posten andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2015-2016, samt att 
posten skall tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och 
distriktets stadgar och arbetsordning. Det beslöts att klagomålsärendets 
registreringsavgift på USD 350 skall återbetalas till de klagande parterna. 

3. Censurerade distriktsguvernör V.S.B Sunder för hans icke-lionaktiga uppförande 
och gjorde så att han inte kvalificerar för en excellensutmärkelse till 
distriktsguvernörens team. Avslog dispyten som registrerades i distrikt 324-A1 
(Indien), under proceduren för klagomål rörande stadgarna, relaterad till att 
distriktsvalet för verksamhetsåret 2015–2016 skulle vara ogiltigt. 

4. Avsatte distriktsguvernör S. Arumguam från posten som distriktsguvernör i 
distrikt 324-B4 (Indien) för att han inte följer internationella stadgar och 
arbetsordning och inte heller den internationella styrelsens regler. Förklarade att S. 
Arumugam i framtiden inte skall erkännas som tidigare distriktsguvernör av Lions 
Clubs International, ej heller av någon klubb eller distrikt samt att han heller ej 
skall vara berättigad till några rättigheter för denna titel. 

5. Förklarade medlarens rapport som registrerades i distrikt 324-B4 (Indien) som 
oförenlig med de internationella stadgarna och arbetsordningen och distrikt 324-
B4:s stadgar och arbetsordning och därmed ogiltig. Bekräftade valen av 
distriktsguvernör, första vice distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör 
som hölls den 26 april 2015 för verksamhetsåret 2015–2016. 
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6. Förklarade medlarnas beslut att deklarera valet av andra vice distriktsguvernör i 
distrikt 301-D2 (Filippinerna) som ogiltigt och oförenligt med de internationella 
stadgarna och arbetsordningen, samt styrelsens regler och därmed ogiltigt. 
Rekommenderade att ja/nej-röstsedeln i normalstadgar och arbetsordning för 
distrikt används av distrikt 301-D2 för valen 2015–2016. Förklarade att medlarnas 
beslut angående avlägsnandet av svarande oförenligt med de internationella 
stadgarna och arbetsordningen, samt styrelsens policy och därmed ogiltigt. 
Godkände medlarnas beslut att svarande bröt mot multipeldistriktets stadgar och 
arbetsordning. 

7. Reviderade definitionen av gott anseende i kapitel XV i styrelsens policymanual 
till att förbjuda medlemskap för individer som har blivit dömda för brott som visar 
moraliskt fördärv. 

8. Reviderade den hemliga röstsedelprocessen i kapitel III i styrelsens policymanual 
till att tillåta att processen initieras av mötesledaren. 

9. Reviderade reglerna för avstängande av en distriktsguvernör i kapitel XV i 
styrelsens policymanual för att avlägsna redundans i policyn och ändra antalet 
klubbar som krävs för att begära en granskning enligt denna policy. 

10. Reviderade normalstadgar och arbetsordning i kapitel VII i styrelsens 
policymanual för att korrigera ett typografiskt fel och uppdatera interna referenser. 

11. Etablerade en ny policy för neutral observatör som träder i kraft 1 juli 2016 i 
kapitel XV i styrelsens policymanual. 

 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBTJÄNSTER 

1. Utnämnde föregående distriktsguvernör Michael Bierwagen till koordinerande 
lionmedlem för distrikt 123 (Ryska federationen) för verksamhetsåret 2015–2016, 
föregående distriktsguvernör Mirela Grigorovici som koordinerande lionmedlem 
för Serbien den 11 oktober 2015 för de återstående månaderna i verksamhetsåret, 
och föregående internationella direktören Kalle Elster till medkoordinerande 
lionmedlem för Lettland och att hjälpa föregående distriktsguvernör Fabian 
Ruesch under verksamhetsåret 2015–2016.  

2. Ändrade ansökan om DG-teamets excellensutmärkelse till att kräva att distrikten 
också följer stiftelsens stadgar, arbetsordning och policy, utöver att uppfylla 
kraven för utmärkelsen.  

3. Reviderade kapitel V i styrelsens policymanual till att placera mindre betoning på 
strikt deltagande i klubbmöten och större betoning på meningsfullt engagemang i 
klubbaktiviteter.  

4. Reviderade kapitel VII bilaga B i styrelsens policymanual till att placera mindre 
betoning på strikt deltagande i klubbmöten och större betoning på meningsfullt 
engagemang i klubbaktiviteter.  

5. Ändrade kapitel IX i styrelsens policymanual till att tillåta en koordinerande 
lionmedlem att utnämnas när ett potentiellt nytt lionland identifieras i stället för att 
vänta på att två klubbar bildas.  

6. Utförde en mindre ändring för att korrigera ett referensfel i kapitel IX, paragraf 
O.2.d. så att det hänvisade till de rätta paragraferna. 
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KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2015, vilken visar ett underskott. 
2. Godkände den slutliga budgeten för 2016 med ett underskott på 2 842 672 USD. 
3. Godkände ändringen av Pensionsplanen för anställda på International Association 

of Lions Clubs (planen) för att erbjuda uppsagda anställda som har investerat i 
planen en möjlighet att ta ut hela pensionen som en klumpsumma under 
kalenderåret 2015. 

4. Godkände en ändring av styrelsens policy från och med 1 juli 2015 som kräver att 
distriktsguvernörer måste få godkännande från Travel Deparment innan biljetterna 
utställs om priset för biljetterna överstiger 1 000 USD. Flygpriser under 1 000 
USD bör bokas med lägsta logiska standardpris eller rabatterat pris i tillåten 
reseklass vid tiden för resan. 

5. Godkände en ändring av styrelsens policy från och med 1 juli 2015 till att ge 
kvalificerade föregående internationella direktörer en minimibudget på 1 200 
USD/år. 

 
LEDARSKAPSKOMMITTÉN 

1. Godkände en policy som gör det möjligt för den internationella presidenten att 
fylla lediga poster för GMT- och GLT-koordinator på multipeldistrikts-, enstaka 
distrikts och deldistriktsnivå, när dessa lediga poster är ett resultat av den 
utnämnande kommitténs oförmåga att nå konsensus om en lämplig utnämning. 

2. Godkände en policy som förbjuder certifierade kandidater för en internationell 
post att tjäna som GMT internationell koordinator, GLT internationell 
koordinator, internationell koordinator för familjer och kvinnor, GMT eller GKT 
konstitutionell områdesledare, GMT eller GLT områdesledare och GMT eller 
GLT speciella områdesrådgivare. 

 
LCIF 
 

1. Godkände rapporten från LCIF:s finanskommitté 
2. Ändrade artiklarna i Lions Clubs International Foundations bolagsstadgar till att 

återge det ändrade LCIF förtroenderådets struktur. 
3. Tog bort kapitel XVI i styrelsens policymanual på grund av dess redundans för 

LCIF:s verksamhets- och policymanual. 
4. Ändrade Lions Clubs International Foundations verksamhets- och policymanual 

till att återge det reviderade LCIF förtroenderådets struktur och andra nödvändiga 
små ändringar. 

5. Godkände de röstberättigade medlemmarna för 2015–2016 för Lions Clubs 
International Foundations förtroenderåd. 

6. Höjde budgeten för humanitära anslag för nuvarande verksamhetsår med 
ytterligare USD 3,5 miljoner. 

7. Beviljade 54 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till 
ett belopp på totalt 3 071 671 USD. 

8. Bordlade ett anslag. 
9. Förlängde Core 4-anslagens prioritetsstatus för Lions Quest till 30 juni 2018 och 

Core 4-anslagens prioritetsstatus för LCIF:s diabetesinformation och 
kontrollprogram till 30 juni 2017. 
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10. Beviljade ett Core 4 handikappanslag på 750 000 USD, vilket representerar 
budgeten för partnerprogrammet mellan Lions och Special Olympics i Brasilien, 
vilket arbetar för att inkludera alla. 

11. Beviljade förnyelse av Lions Quests anslag för samarbete i samhället på 200 000 
USD. 

12. Beviljade 125 000 USD i anslag för en utvärdering av Lions Quest i Finland. 
13. Beviljade ett anslag på 5 000 USD för ett gemensamt LCIF/MD 111-projekt för 

nedsatt syn i Kuba. 
 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 

1. Godkände bildandet av en kommitté på upp till 10 medlemmar, för insatser för 
familjer och kvinnor 2015–2016, som ska utnämnas av vicepresident Dr. Jitsuhiro 
Yamada och registreras hos LCI:s verkställande kommitté vid mötet i augusti 
2015. 

 
MEDLEMSUTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

1. Beviljande bildandet av Lions klubbfilialer i Kuba och Myanmar, om detta får 
godkännande från lämpliga myndigheter i varje land. 

2. Godkände en arbetsgrupp med lionmedlemmar och/eller leomedlemmar för arbete 
med medlemsutvecklingskommittén och personal för att utforska koncept och 
strategier för att involvera ”tillfällig volontärverksamhet” i Lionandan. 

3. Beviljade ett beslut att lägga till nya policyändringar till policyhandboken, 
inklusive handläggningsavgiften på 100 USD som påförs alla charteransökningar 
som inte godkänns av LCI, och kräver förskottsbetalning på 30 USD för att lägga 
till ytterligare chartermedlemmar. 

4. Beviljade en policy där alla distrikt som Lions Clubs International har identifierat 
en felansökan för studentmedlemskapsprogrammet i, och vars totala medlemskap 
består av mer än 5 % studentmedlemskap, placeras alla universitetsklubbar i detta 
distrikt och alla traditionella klubbar i distriktet med 25 % eller mer 
studentmedlemmar, i status quo, omedelbart efter 45 dagar från när de fått 
kommunikation om denna granskning. 

5. Beviljande MD60 status för det konstitutionella området I från 1 juli 2015. 
6. Beviljade styrelsens policyändringar där mindre betoning placeras på kravet på 

strikt mötesdeltagande, vilket tillåter flexiblare deltagande i klubbaktiviteter. 
 

PR-KOMMITTÉN 
 

1. Minskade antalet tryckta utgåvor till fyra per år för alla officiella utgåvor av 
tidningen LION från januari 2018. 

2. Eliminerade Order of the Lion-medaljen. 
3. Ersatte nuvarande utmärkelsedel i kapitel XX i styrelsens policymanual med 

bevisföremål A för PR-rapporten. 
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KOMMITÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Valde årets leomedlemmar för 2014–2015. 
2. Beviljade en ändring av styrelsens policymanual som flyttar ungdomsprogram 

som inte är Leo-relaterade från kapitel XXIII till kapitel I. 
3. Beviljade en ändring av styrelsens policymanual kapitel XXIII som tar bort 

gammal information om syftet med ungdomsprogramavdelningen. 
4. Beviljade en ändring av styrelsens policymanual kapitel XXIII som ändrar namnet 

på kapitlets titel från ”Ungdomsprogram” till ”Leoklubbprogram” för att återge 
nuvarande struktur. 

5. Beviljade en ändring av styrelsens policymanual kapitel I som ändrar alla 
variationer av ”Ungdomsprogramavdelningen” till ”Serviceaktivitetsdivisionen” 
för att återge nuvarande struktur. 

6. Beviljade en ändring av styrelsens policymanual kapitel XXIII som ändrar alla 
variationer av ”Ungdomsprogramavdelningen” till ”Leoklubbens 
programavdelning” för att återge nuvarande struktur.  

 
Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s 

webbplats www.lionsclubs.org eller kontakta internationella huvudkontoret på +1-630-571-
5466. 
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