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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Fukuoka, Japan 
19-23 juni 2016 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
108-TB (Italien) och förklarade Lion Bernardino Salvati som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 108-TB för verksamhetsåret 2016-2017. 

2. Avslog ett klagomålsärende avseende val av första vice distriktsguvernör i distrikt 
300-C1 (MD 300 Taiwan) och förklarade vakans på posten första vice 
distriktsguvernör för verksamhetsåret 2016-2017 samt att posten skall tillsättas i 
enlighet med internationella stadgar och arbetsordning och stadgar och 
arbetsordning för distrikt. 

3. Godkände ett klagomålsärende avseende val av första vice distriktsguvernör i 
distrikt 300-D2 (MD 300 Taiwan), förklarade valet av första vice 
distriktsguvernör för verksamhetsåret 2016-2017 i distrikt 300-D2 ogiltigt, 
förklarade vakans på posten första vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 
2016-2017 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 350 skall återbetalas till klagande 
part. 

4. Avsatte distriktsguvernör A. Sadiq Basha från posten som distriktsguvernör i 
distrikt 324-B2 (Indien) för underlåtenhet att följa internationella stadgar och 
arbetsordning samt den internationella styrelsens bestämmelser.  Förklarade att A. 
Sadiq Basha i framtiden inte skall erkännas som tidigare distriktsguvernör av 
Lions Clubs International, ej heller av någon klubb eller distrikt, han skall inte 
heller vara berättigad till några av titelns privilegier. 

5. Godkände syften, uppgifter, mötesprogram och budget för den särskilda kommitté 
som kommer att granska kraven för internationella tjänstemän. 

6. Reviderade varumärkespolicyn i den internationella styrelsens policymanual 
kapitel XV avseende allmän standard för kvalitet och innehåll vid användande av 
organisationens varumärken.  

7. Reviderade normalstadgar för distrikt i kapitel VII i den internationella styrelsens 
policymanual för att förtydliga villkoren gällande att distriktsrådet och dess 
medlemmar kommer från lionklubbar med fullgjorda skyldigheter i distriktet. 

 
KONGRESSKOMMITTÉ 
 

1. Reviderade avsnittet gällande seminarium för tidigare internationella tjänstemän 
för att ta bort orden "närmast föregående". 

2. Tog bort kravet om att den internationella kongressen måste hållas utanför USA 
en gång vart femte år.  
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Tjugotvå klubbar från distrikt 322 C4 lades ned och registrerades som fiktiva och 
kommer inte kvalificera för reaktiviering eller återbetalning av medlemsavgifter. 

2. Tidigare internationella direktor K.M Goyal utsågs till samorningslion för distrikt 
321-A3 (Indien) för verksamhetsåret 2016-2017. 

3. Kraven för klubbens excellensutmärkelse 2016-2017 ändrades för att 
tillgodoräkna bildandet av en leoklubb gentemot utmärkelsens medlemskrav. 

4. Utmärkelsen till distriktsguvernörens team 2017-2018 ändrades så att den inte 
längre tilldelas specifika medlemmar i distriktsguvernörens team, istället tilldelas 
en medalj till fem lionedare som distriktsguvernören anser har bidragit mest till 
distriktets framgång. 

5. Kapitel V i den internationella styrelsens policymanual reviderades för att 
förtydliga att klubbar kan komma att läggas ned eller försättas i status quo genom 
att använda olika status quo-kategorier. 

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2016, vilken visar ett underskott. 
2. Godkände budgeten för verksamhetsåret 2017, vilken visar ett underskott. 
3. Godkände ändringarna i inköpspolicyn. 
4. Godkände att den internationella styrelsens policymanual revideras genom att ta 

bort befintliga bestämmelser för överskottsfonden i sin helhet och ersätta dem 
med bestämmelser för verksamhetens reservfond, under förutsättning av att 
framlagt ändringsförslag att ta bort nödreservfonden antas.  

 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Villkorat av godkännande av föreslagen budget 2016-2017, godkändes 
utformning, utveckling och genomförande av ett nytt Certified Lions 
instruktörsprogram med början 2016-2017. 
 

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 

1.  Återbekräftade målen för LCI Framåt (den nya strategiska planen) -- det primära 
målet är att tredubbla humanitära hjälpinsatser innan 2020-2021 -- och lade till en 
internationell förstaårsdirektor till det befintliga projektteamet för LCI Framåt för 
att främja kontinuitet. 

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Godkände att en särskild kommitté för nya och framtida länder implementeras 
under verksamhetsåret 2016-2017. 

2. Pilotprogrammet Gemensamma insatser utökades för att implementeras globalt 
och förlängdes till den 30 juni 2018. 

3. Förlängde programmet för att engagera krigsveteraner i USA fram till den 30 juni 
2018 och utökade programmet att inkludera Kanada. 

4. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att lägga till Montenegro. 
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5. Ändrade den internationella styrelsens policymanual gällande namnteckningar 
som krävs när 10 eller fler klubbar läggs till i ett distrikt.  

 
 
PR-KOMMITTÉN 
 

1. Avslutade utomstående annonsering i huvudkontorets upplaga av tidningen LION 
med början den 1 oktober 2016. 

2. Sponsringen av Chick-Fil-A Peach Bowl paraden 2016 fastställdes till USD 160 
000. 

3. Ökade antalet internationella ledarskapsutmärkelser till 2 030 för 2015-2016. 
4. Fastställde "Vi hjälper" som internationellt team med början 2017-2018 och 

därefter. 
5. Fastställde en digital kategori för den internationella nyhetsbrevtävlingen. 

 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Antog ett nytt ramverk för hjälpinsatser som består av fem omfattande plattformar 
(diabetes, syn, miljö, cancer och hungersnöd) med en särskild programdel för barn 
och ungdomar. Diabetes kommer att vara första huvudfokus. 

2. Antog att huvudfokuset ska vara i 5-10 år, eventuella förlängningar utöver denna 
tidsram kommer att granskas av kommittén för serviceaktiviteter. 

3. Bildade en särskild kommitté för att granska och prioritera strategier för att 
engagera ungdomar bestående av cirka 10 (tio) medlemmar (Lions och Leos) som 
utses av den internationella presidenten och de verkställande tjänstemännen samt 
begärde ytterligare granskning av vår efterföljande kommitté för 
serviceaktiviteter. 

4. Antog ett ersättningsprogram för leoklubbprogrammets rådgivande kommitté med 
början verksamhetsåret 2016-2017. 

5. Utnämnde mottagare av utmärkelsen Årets Leo 2015-2016. 
 

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. 
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