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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Chicago, Illinois, USA 
25-29 juni 2017 

 
REVISIONSKOMMITTÉ 

 
1. Kommittén kommer fortsätta att övervaka och följa upp handlingsplanerna samt 

fortsätta arbetet med att finna kandidater för de två lediga posterna.  
 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Avslog klagomålsärende avseende val av distriktsguvernör i distrikt 355-B1 
(Korea) och förklarade Lion Hak-Young Yeo som distriktsguvernör i distrikt 355-
B1 för verksamhetsåret 2017-2018. 
 

2. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
108-IB3 (Italien) och förklarade Lion Angelo Chiesa som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 108-IB3 för verksamhetsåret 2017-2018. 
 

3. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
300-C1 (MD 300 Taiwan), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2017-2018 i distrikt 300-C1 ogiltigt, förklarade vakans på posten 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2017-2018 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 650 skall återbetalas till klagande part. 
 

4. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
301-D2 (Filippinerna) och förklarade Lion Generoso Del Rosario som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 301-D2 för verksamhetsåret 2017-2018. 
 

5. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
315-A2 (Bangladesh) och förklarade Lion Mohammad Fakhruddin som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 315-A2 för verksamhetsåret 2017-2018. 
 

6. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
322-D (Indien), förklarade valet av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2017-2018 i distrikt 322-D ogiltigt, förklarade vakans på posten 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2017-2018 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 650 skall återbetalas till klagande part. 
 

7. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
323-E1 (Indien), förklarade valet av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2017-2018 i distrikt 323-E1 ogiltigt, förklarade vakans på posten 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2017-2018 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 650 skall återbetalas till klagande part. 
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8. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 

324-A3 (Indien) och förklarade Lion Geetha Kamalakannan som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 324-A3 för verksamhetsåret 2017-2018. 
 

9. Instruerade Sendai Core Lions Club att utesluta medlemmen Tsugumichi Hata 
vars uppträdande har bedömts vara opassande för en lionmedlem och tidigare 
internationell tjänsteman.   Förklarade att Tsugumichi Hata i framtiden inte skall 
erkännas som lionmedlem eller tidigare internationell direktor av Lions Clubs 
International, ej heller av någon klubb eller distrikt, han skall heller inte vara 
berättigad till några av titelns privilegier. 
 

10. Instruerade Kwang Myong Lions Club att utesluta medlemmen Byeong-Yeol Ahn 
för underlåtenhet att uppfylla kravet om goda karaktärsegenskaper.   
 

11. Reviderade sekretesspolicyn i kapitel XV i den internationella styrelsens 
policymanual och bad den juridiska divisionen att vid behov uppdatera policyn så 
att den följer de internationell lagar avseende skydd av personuppgifter som 
organisationen måste följa.  
 

12. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i kapitel VII i den 
internationella styrelsens policymanual för att förtydliga villkoren gällande när 
kandidater till posten första vice distriktsguvernör måste meddela 
nomineringskommittén att man har för avsikt att ställa upp som kandidat. 
 

13. Reviderade kapitel XV, stycke P, i den internationella styrelsens policymanual så 
att texten stämmer överens med tidigare antagna ändringar. 

 
KONGRESSKOMMITTÉ 

 
1. Kommittén informerade styrelsen om planerna för den internationella kongressen 

i Chicago 2017.  
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Skapade ett ej distriktsindelat område i Bulgarien. 
2. Godkände klubbarna i Georgien som tillfälliga regioner. 
3. Utsåg samordningslions för verksamhetsåret  2017-2018. 
4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att betona att Guiding 

Lion endast kan hjälpa två klubbar åt gången och att denna lionmedlem måste ha 
varit klubbpresident innan han/hon utses till Guiding Lion för en klubb. 

5. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att tillåta att tillfälliga 
distrikt bildas under hela verksamhetsåret istället för i slutet av verksamhetsåret.  

6. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att öka stödet till 
samordningslion och tillåta att posten kallas ”landsrådgivare”. 

7. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att officiellt erkänna 
posterna i det globala arbetsteamet och posterna som LCIF-koordinator i 
normalstadgar och arbetsordning för klubb, normalstadgar och arbetsordning  
för distrikt och normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt. 
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KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände att investeringspolicyn revideras så att den gemensamma vikten för 
Russell 3000, MSCI ACWI exUS och UBS Real Estate investeringsindex är lika 
med 63 % av riktvärdet för MSCI ACWI index. 

2. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2017, vilken visar ett underskott. 
3. Godkände slutbudgeten för verksamhetsåret 2018, vilken visar ett underskott på 

USD 10 250 358. 
4. Godkände  att man skapar en kommitté bestående av internationell direktor G.S 

Hora, internationell direktor Vijay Kumar Raju, kassaförvaltare Catie Rizzo och 
Dr. Neville Mehta administrativa chef för Indien, södra Asien, Afrika och 
Mellanöstern, kommittén har behörighet att förhandla fram ett köpekontrakt för 
kontoret i Mumbai, Indien.  Den verkställande kommittén har behörighet att 
godkänna fastighetsköpet när köpeskillingen, inklusive regler och skattekrav, har 
fastställts. 

5. Flyttade stycke B i kapitel XXI i den internationella styrelsens policymanual till 
kapitel XXIII, vilket är ett nytt kapitel om Area Forum. 

6. Ändrade kapitel XXI i den internationella styrelsens policymanual genom att ta 
bort befintlig text i sin helhet och ersätta den med text från bilaga A. 

 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Granskade framstegen avseende ledarskapsprogram, nya initiativ och planer för 
förbättring och fann att de ligger i linje med kommitténs årliga mål och syften, samtidigt 
som man identifierade områden som kan förbättras genom forskning och analys. 

 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 

1. Godkände att projektteamet LCI framåt, bestående av fem lionmedlemmar, 
fortsätter att arbeta under 2017-2018 för att i samarbete med personal genomföra 
de återstående delarna av organisationens strategiska plan: LCI framåt. 
 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Godkände att det nya globala arbetsteamet införs enligt beskrivningen i bilaga B. 
2. Godkände att man skapar ett nytt kapitel för det globala arbetsteamet i den 

internationella styrelsens policymanual, kapitel XXIV. 
 
KOMMITTÉN FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

1. Beviljade tre PR-anslag för hundraårsjubileet från multipeldistrikt och 
enkeldistrikt. 

  
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Utnämnde mottagare av utmärkelsen Årets Leo 2016-2017. 
2. Utsåg en ny representant till leoklubbprogrammets rådgivande kommitté. 
3. Uppdaterade kapitel II, för att överensstämma med nuvarande arbetssätt. 
4. Uppdaterade kapitel XIII, för att överensstämma med nuvarande arbetssätt. 
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Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s 
webbplats www.lionsclubs.org eller kontakta det internationella huvudkontoret på  telefon 
630-571-5466. 
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