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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

WIEN, ÖSTERRIKE
DEN 18 – 21 MARS 2008

STADGEKOMMITTÉN

1. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella kongressen 2008
för beslut, för ändring av Artikel II, Moment 4 i den internationella arbetsordningen, för att
förtydliga definitionen av distrikt såsom ”(enkel-, del-, och multipel-)” och för att säkerställa
likformighet i den internationella arbetsordningen.

2. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella kongressen 2008
för beslut, för att ändra flera av reglerna i Artikel II, III och IV i den internationella arbets-
ordningen, för att fastställa posterna första och andra vice distriktsguvernör.

3. Godkände mindre ändringar i den internationella styrelsens policymanual.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Fastställde datum för sista dag för individuell avbokning av hotellrum till den internationella
kongressen 2009 i Minneapolis, Minnesota, USA.

2. Fastställde registreringsavgifter till den internationella kongressen 2009 i Minneapolis,
Minnesota, USA.

3. Godkände det föreslagna programmet för officiella evenemang vid den internationella
kongressen 2009 i Minneapolis, Minnesota, USA.

4. Valde Hamburg, Tyskland, till platsen för den internationella kongressen 2013.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände återkallande av stiftelsebrevet i 80 klubbar (496 medlemmar).

2. Ändrade status för Makedonien till tillfälligt distrikt.

3. Fastställde ett steg för möjligt samarbete mellan Lions på den norra och på den södra delen
av Cypern.

4. Utnämnde distriktsguvernörer 2008 – 2009 i tillfälliga distrikt.

5. Utnämnde samordningslion att tjäna i Östeuropa.

6. Godkände projektplanen för Östeuropa.

7. Reviderade reglerna i den internationella styrelsens policymanual gällande programmet för
samordningslion.
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8. Godkände att programmet Rebuilding Lion upphör.

9. Tog bort ordet ”övergångs/” i definitionen för ansluten medlem.

10. Godkände ett konstitutionellt ändringsförslag för att fastställa posterna första och andra vice
distriktsguvernör.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Godkände en reviderad investeringspolicy för den allmänna fonden.

2. Godkände prognosen för det tredje kvartalet, vilken visar ett överskott.

3. Godkände öppnande av ett tillfälligt bankkonto för den internationella kongressen i Bangkok.

4. Godkände utgiftstak vid styrelsemöten att träda i kraft verksamhetsåret 2010 – 2011.

5. Godkände ökning av kilometerersättning till USD 0,30 per mile (USD 0,19 per kilometer) att
träda i kraft verksamhetsåret 2008 – 2009.

6. Godkände ändring av Kapitel II i den internationella styrelsens policymanual avseende
revisionskommitté.

7. Godkände mindre ändringar i Kapitel XI i den internationella styrelsens policymanual.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Godkände begäran att öppna ett bankkonto i J.P. Morgan Chase och godkände firma-
tecknare.

2. Godkände LCIF:s utvecklingsplan för att utöka stiftelsens insamlingsfunktioner och in-
struerade personalen att vidta nödvändiga åtgärder för att inleda genomförandet i samarbete
med Community Counceling Services (CCS).

3. Godkände ett förslag från CCS om totalt USD 305 000,00 med målet att genomföra
utvecklingsplanen genom att fastställa rollen för verkställande utvecklingschef och att
genomföra en fallstudie.

4. Tilldelade Lions humanitära utmärkelse till Professor Muhammed Yunus.

5. Reviderade SightFirsts godkännandepolicy, vilken tillhandahåller riktlinjer för godkännande
av finansiering av SightFirsts anslagsprogram baserat på verksamhetsår.

6. Godkände ett kontrakt om USD 240 000,00 med Service Learning Life Skills Network för
konsultservice inom Lions Quest-programmet under femton månader.

7. Upprättade på pilotbasis en anslagsfond om USD 25 000,00 för Lions Quest-symposier.
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8. Godkände ett av den internationella styrelsen riktat Core 4-anslag om USD 50 000,00 till ett
pilotprojekt för hörselvårdsservice på Filippinerna.

9. Beviljade 72 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett belopp
om totalt USD 2 778 793,00.

10. Bordlade fjorton anslagsansökningar.

11. Avslog en anslagsansökan.

12. Godkände firmatecknare för LCIF:s konton i Bank of America.

13. Ändrade LCIF:s registrerade agent till CT, A Wolters Kluwer Company.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

1. Fastställde inledande deltagarallokering för Lions ledarskapsinstitut för seniorledare 2008 –
2009 för lionmedlemmar i USA och Kanada för att därmed säkerställa rättvist antal deltagare
i hela området.

2. Fastställde inledande deltagarallokering för Lions ledarskapsinstitut för seniorledare 2008 –
2009 för lionmedlemmar i Indien, södra Asien, Afrika och Mellanöstern för att därmed
säkerställa rättvist antal deltagare i hela området.

3. Fastställde inledande deltagarallokering för Lions ledarskapsinstitut för seniorledare 2008 –
2009 för lionmedlemmar i Orienten och sydöstra Asien för att därmed säkerställa rättvist
antal deltagare i hela området.

4. Reviderade policyn för att tillåta ordföranden för DG Elect-seminariet att delta i inspektionen
av platsen där seminariet kommer att genomföras under ordförandens ämbetsperiod,
antingen ett år i förväg eller två år i förväg.

5. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att omfatta nuvarande policy
avseende vilodag för DG Elect-seminariets instruktörer vid resa överstigande tio timmar.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Godkände initiativet Global medlemsgrupp att löpa från den 1 juli 2008 till och med den 30
juni 2011 och att finansieras med USD 360 000,00 under det första året.

2. Ändrade sista dag för mottagande av ansökningar från nya lionklubbar, vilket innebär att
kompletta charteransökningar måste vara det internationella huvudkontoret i Oak Brook,
Illinois, USA, tillhanda före eller senast den 20:e juni för att kunna godkännas och tillgodo-
räknas gentemot innevarande verksamhetsår.

Kompletta ansökningar från nya klubbar, vilka är det internationella huvudkontoret i Oak
Brook, Illinois, USA, tillhanda före eller senast den 20 juni kommer sålunda att tillgodoräknas
gentemot innevarande verksamhetsår och därmed kommer extensionsutmärkelser också att
tillgodoräknas gentemot kvalificerade klubbar, distrikt och internationella tjänstemän under
det verksamhetsåret.
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3. Utökade omfattning och fokus för Ordförande för utvecklande av kvinnligt medlemskap och
medverkan, att även omfatta familjeinitiativet samt ändrade titel på denna post till Ordförande
för utvecklande av familjemedlemskap och kvinnligt medlemskap.

4. Ökade högsta anslagsbelopp till Lions familjesymposier till USD 2 000 och allokerade högst
två anslag per konstitutionellt område till och med mars månad varje år, varefter ej allokerade
medel kan allokeras om till konstitutionella områden som redan har erhållit det högsta tillåtna
antalet anslag.

5. Ändrade i programmet för familjemedlemskap och reglerna för medlemsavgift för familjer i
den internationella styrelsens policymanual, så att det nu krävs att när nya klubbar chartras
inom familjeprogrammet måste sådan klubb ha minst tio (10) medlemmar som betalar full
medlemsavgift.

6. Ändrade i medlemsprogrammet för studenter och reglerna för medlemsavgift för studenter i
den internationella styrelsens policymanual, så att det nu krävs att studenter i nya lionklubbar
vid högskolor och universitet, eller i klubbar där majoriteten av medlemmarna är studentmed-
lemmar, måste betala internationell medlemsavgift för ett år i förväg i enlighet med medlems-
avgift för studenter när klubben chartras.

7. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att säkerställa kvaliteten i nya
klubbar genom att kräva att distrikt som chartrar tio eller fler klubbar under ett och samma
verksamhetsår måste tillhandahålla dokumentation som intygar att de nya klubbarna kommer
att stödjas med långsiktig tillväxt som mål och det krävs även att sådant distrikt: 1) Sänder in
en detaljerad plan som utvisar det stöd som de nya klubbarna kommer att erhålla. 2) Sänder
in internationell medlemsavgift för ett och ett halvt år samtidigt som charteransökan skickas
in. 3) Erhåller godkännande av charterhandlingarna både av distriktsguvernören och den vice
distriktsguvernören.

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Ökade antalet medaljer Ambassador of Goodwill med fem stycken för verksamhetsåret 2008
– 2009 och ökade antalet presidentmedaljer med 150 stycken för verksamhetsåret 2008 –
2009, att användas speciellt i samband med kampanj Sight First II.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Godkände ett utmärkelsecertifikat på webbplatsen, vilket kommer att aktiveras vid slutet av
respektive verksamhetsår och tilldelas de lionklubbsekreterare som sänder in den månatliga/
årliga aktivitetsrapporten, att träda i kraft för verksamhetsåret 2008 – 2009.

2. Godkände specifik uppdelning av leoklubbprogrammet i två delar: En del för Alpha leomed-
lemmar (från 12 år till och med myndig ålder) och en för Omega leomedlemmar (från myndig
ålder till och med den ålder som har bestämts i respektive multipeldistrikt).

3. Utnämnde Topp tio ungdomsutbytesordförande för 2006 – 2007.

4. Godkände en avsiktsförklaring, vilken kommer att godkännas som ett samarbetsavtal mellan
Lions glasögonåtervinningscenter och Lions Clubs International, att träda i kraft omedelbart.
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5. Godkände Lions glasögonåtervinningscenters rapportformulär och Lions glasögonåter-
vinningscenters handlingsplan gällande formulär, att träda i kraft omedelbart.

6. Antog Lions service för barn världsomfattande symposieprogram att träda i kraft för verk-
samhetsåret 2008 – 2009.

7. Godkände bildande av en resursgrupp vid inledningen av verksamhetsåret 2008 – 2009 för
att identifiera bästa arbetssätt, riktlinjer och marknadsföringsmaterial avseende medicinska
och humanitära hjälpinsatser.

8. Godkände ett tygmärke till klubbstandaret inom Lions ALERT-program för klubbar, distrikt
och multipeldistrikt som skickar in en beredskapsplan avseende nödfall och katastrofer till
Lions Clubs International.

9. Godkände förlängning av ämbetsperioden för leoordförande i distrikt och i multipeldistrikt från
ett år till tre år, omfattande fortsättning av nuvarande uppgifter.

10. Godkände ett tygmärke till klubbstandaret inom programmet Framsteg: Lions promenad för
diabetesinformation för klubbar, distrikt och multipeldistrikt som genomför en framstegs-
promenad.

11. Antog en förändring i den internationella styrelsens policymanual, vilken kräver att ansök-
ningar om ungdomsutbyte måste godkännas av ordförande för ungdomsläger och ungdoms-
utbyte i distrikt och i multipeldistrikt, i förekommande fall. I de områden där någon ordförande
för ungdomsläger och ungdomsutbyte inte har utsetts skall distriktsguvernör eller guvernörs-
rådsordförande underteckna. I ej distriktsindelade områden eller där ungdomsläger och ung-
domsutbyte inte genomförs på distriktsnivå eller multipeldistriktsnivå räcker det med under-
skrift av lionklubbens president.

12. Antog en förändring i den internationella styrelsens policymanual, vilken kräver att ansök-
ningar om ungdomsläger måste godkännas av ordförande för ungdomsläger och ungdoms-
utbyte i distrikt och i multipeldistrikt, i förekommande fall. I de områden där någon ordförande
för ungdomsläger och ungdomsutbyte inte har utsetts skall distriktsguvernör eller guvernörs-
rådsordförande underteckna. I ej distriktsindelade områden eller där ungdomsläger och ung-
domsutbyte inte genomförs på distriktsnivå eller multipeldistriktsnivå räcker det med unders-
krift av lionklubbens president.

13. Godkände förändringar i den internationella styrelsens policymanual att omfatta
standardiserade riktlinjer för verksamhet i Lions glasögonåtervinningscenter.

*****

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.

Slutlig version – Reviderad den 3 april 2008.

http://www.lionsclubs.org/

