
SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

NEW YORK, NEW YORK, USA 
DEN 9-14 MARS 2009 

 
 
1. Toronto, Ontario, Kanada, valdes att stå värd för den internationella kongressen 2014. 
 
 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 
1. Erhöll information om och granskade processen avseende insättning av medel. 

 
STADGEKOMMITTÉN 
 
1. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella kongressen 

2009 för beslut, för att ändra Artikel VIII, Moment 3, i den internationella arbetsordningen 
genom att ta bort den första meningen i det andra stycket och ersätta med följande: 

 
Förslag om ändring av distriktsgränser kommer att tas under övervägande av 
den internationella styrelsen under förutsättning att varje föreslaget deldistrikt 
består av minst trettiofem (35) lionklubbar med ett totalt antal medlemmar om 
minst ettusentvåhundrafemtio (1 250) medlemmar, vilka skall ha fullgjort sina 
skyldigheter, såvida inte ändringsförslaget minskar antal distrikt i multipel-
distriktet. 

 
 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Beslutade att det inte skulle göras någon ändring av den fulla registreringsavgiften och 

godkände USD 80,00 som registreringsavgift till den internationella kongressen 2010 i 
Sydney.  

 
2. Beslutade att både röstande delegater och ej röstande suppleanter som önskar bli 

certifierade måste betala full registreringsavgift. 
 
3. Godkände den 28 maj 2010 som sista dag för avbokning av individuella rum till den 

internationella kongressen 2010 i Sydney. 
 
4. Beslutade att platsen för den internationella kongressen 2017 skall utses sju (7) år i 

förväg. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
 
1. 139 klubbar med 841 medlemmar lades ner på grund av finansiella skäl. 
 
2.  Placerade 11 klubbar från distrikt 322-E i status quo på grund av att de ej existerade. 
 
3. Godkände utnämning av samordningslion i 14 områden. 
 
4. Godkände utnämning av distriktsguvernörer från tillfälliga distrikt samt att fylla vakanser i 

distrikt för verksamhetsåret 2009-2010. 
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5. Godkände ändring av distriktsgränser i multipeldistrikt 35 (Florida) och 324 (Indien). 
 
6. Godkände ändringar av Kapitel IX i den internationella styrelsens policymanual. 

Ändringarna omfattar en ny policy för ersättning till DG Elect, vilket minskar seminariets 
längd med en dag och ger möjlighet till ytterligare en natt på hotell för DG Elect som skulle 
missa avslutningsceremonin på grund av flygavgångar. Den nya policyn fastställer även 
regler för ersättning till DG Elects partners resa till DG Elect-seminariet och sagda er-
sättning får inte överstiga USD 500,00. Ytterligare ändringar förtydligar procedurerna 
avseende tillfälliga distrikt och distrikt med färre än 35 klubbar och 1 250 medlemmar 
under två år, under förutsättning att framlagt förslag avseende ändring av den inter-
nationella arbetsordningen godkänns av delegaterna samt reviderade regler vid ändring av 
distriktsgränser som gör det möjligt för den internationella styrelsen att ta förslag om 
ändring av distriktsgränser under övervägande om sagda förslag minskar antalet distrikt. 

 
7. Reviderade proceduren för nedläggning av klubbar för att tillåta automatisk nedläggning 

av klubbar som avvecklar, går samman eller är involverade i rättstvister avseende ärenden 
relaterade till Lions samt mindre ändringar av reglerna i Kapitel V i den internationella 
styrelsens policymanual. 

 
8. Handläggning av ändring av klubbnamn ändrades till District and Club Administration 

Division. 
 
9. Begärde att stadgekommittén sammanställer nödvändig text till ändringsförslag av den 

internationella arbetsordningen att framläggas för delegaterna vid den internationella 
kongressen 2009, vilket skulle tillåta att ansökningar om ändring av distriktsgränser i 
distrikt med färre än 35 klubbar och 1 250 medlemmar kan godkännas av två tredjedelar 
av den internationella styrelsen om sagda förslag minskar det totala antalet distrikt i 
multipeldistriktet.  

 
 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 
1. Godkände prognosen för tredje kvartalet 2008-2009, vilken visar ett underskott, vilket 

främst beror på ej realiserade nettoförluster på investeringar. 
 
2. Godkände en utgiftspolicy för organisationens reserver i den allmänna fonden, vilken finns 

i kapitlet Finanser i den internationella styrelsen policymanual. 
 
3. Godkände ändringar i den internationella styrelsens policymanual avseende resor för 

tidigare internationella presidenter och administrativa tjänstemän. Tidigare internationella 
presidenter är bemyndigade att flyga Business Class och administrativa tjänstemän kan 
flyga Business Class om tur och returresa överstiger 10 timmar. 

 
4. Godkände ändringar i den internationella styrelsens policymanual avseende policy för er-

sättning av utgifter för verkställande tjänstemäns resor, vilken beskriver partners ansvar 
vid resor samt riktlinjer. Utgift för resor för partner som medföljer en verkställande tjänste-
man, internationell direktor, tidigare internationell president, tidigare internationell direktor, 
adjungerad styrelsemedlem eller officiell talare till talaruppdrag, styrelsemöte eller inter-
nationell kongress kommer att erhålla ersättning i enlighet med revisionsstadgarna om 
partnern är närvarande vid Lions Clubs Internationals schemalagda tillställningar och 



evenemang. Ersättning kommer inte att utbetalas om partnern inte närvarar vid schema-
lagda tillställningar och evenemang. 

 
5. Den internationella styrelsen godkände ändringar i den internationella styrelsens policy-

manual avseende resor för och utbetalning av ersättning till verkställande tjänstemän, att 
tillåta ett enkeldistrikt eller ett multipeldistrikt, inklusive alla dess deldistrikt, att skicka in-
bjudan till en verkställande tjänsteman en gång per år. Särskilda omständigheter, vilka 
kräver besök av mer än en verkställande tjänsteman, kan tillåtas efter godkännande av 
den internationella presidenten. Denna policy gäller inte deltagande i forum, tränings-
program, planerade möten som hålls för organisationens program eller initiativ eller för 
andra resor som har samröre med LCI:s verksamhet. 

 
6. Godkände ändringar i den internationella styrelsens policymanual för att definiera allmänt 

ansvar och uppgift för officiella talare. För att säkerställa att mötesdeltagare har betydande 
nytta av en officiell talare skall den huvudsakliga uppgiften för en officiell talare vara att 
uppmuntra till medlemstillväxt samt att främja och öka kännedom om viktiga program och 
speciellt om organisationens aktuella program, policy och insatser, även LCIF, stiftelsens 
program, uppgift och insatser. Talaren uppmuntras till att sätta dessa ämnen i relation till 
hur dessa kan vara till nytta, förbättra och inspirera de klubbar och distrikt som står värd 
för mötet. Utbetalning av ersättning för resor och/eller framtida talaruppdrag kan komma 
att underkännas om talaren presenterar program som ej har samröre med organisationen. 

 
7. Godkände ändringar i kapitlet Styrelsekommittéer i den internationella styrelsens policy-

manual för att ge kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet ansvaret att 
granska organisationens formulär 990 innan detta inges. 

 
 
LCIF 
 
1. Godkände att SightFirst II-medel kan överföras till bokfört värde från LCIF:s allmänna 

donationsfond till en separat SightFirst II-fond. 
 
2. Reviderade LCIF:s investeringspolicy för att återspegla separata och reviderade 

investeringsallokeringar för SightFirst II och allmänna donationsfonder. 
  
3. Reviderade policy för humanitära (ej öronmärkta) anslag för att inkludera ett femårigt 

genomsnitt för beräkning av värdet av tillgångar och ej öronmärkta donationer. 
 
4. Beviljade 44 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett 

belopp om totalt USD 1 632 933,00. 
 
5. Bordlade fem anslagsansökningar. 
 
6. Avslog tre anslagsansökningar. 
 
7. Beviljade ett av styrelsen riktat Core 4-anslag om USD 57 890,00 för att stödja Lions 

HIV/AIDS vårdklinik för barn i Nairobi, Kenya. 
 
8. Infogade nya stycken i den internationella styrelsens policymanual avseende utnämning 

av LCIF multipeldistriktskoordinatorer och distriktskoordinatorer. 
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9. Uppdaterade kapitlet LCIF i den internationella styrelsens policymanual avseende policy 
för humanitära (ej öronmärkta) anslag. 

 
10. Godkände ett större katastrofanslag om USD 100 000,00 till översvämningen i Brasilien.  
 
 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 
 
1. Fastställde kvalifikationer och krav för posten som ordförande för DG Elect-seminariet, 

vilka träder i kraft vid DG Elect-seminariet 2010. 
 
2. Fastställde kvalifikationer och krav för posten som gruppledare vid DG Elect-seminariet, 

bland annat innehållande en begränsning av det antal år en lionmedlem kan vara grupp-
ledare, vilka träder i kraft vid DG Elect-seminariet 2010. 

 
3. Minskade längden på DG Elect-seminariet med en dag och justerade gruppledarnas er-

sättning för utgifter i enlighet med detta samt fastställde en ny ersättningspolicy för partner 
till gruppledare vid DG Elect-seminariet som bland annat innebär att partnerns utgift för 
resor ersätts med högst USD 500,00. 

 
 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 
1. Antog en resolution för att godkänna en ny struktur i två skikt för China Affairs 

Coordination Committee. Det första skiktet kommer att vara en verkställande styrkommitté 
bestående av tre till fyra lionmedlemmar med LCI:s president som självskriven medlem 
varje år. Det andra skiktet kommer att vara en samordningskommitté med två till tre lion-
medlemmar från vardera (1) Kinas fastland, (2) Hong Kong och Macau, och (3) multipel-
distrikt 300 Taiwan, vilket innebär totalt sex till nio medlemmar.  

 
Ämbetsperiod i båda skikten skall vara tre år och LCI:s president är bemyndigad att göra 
nya utnämningar i händelse av vakanser och/eller när situationen kräver ändring av 
kommitténs sammansättning.  

 
 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Godkände lejonungeprogrammet, ett nytt program under familjeprogrammet. 
 
2. Godkände antagande av det globala medlemsteamets reviderade struktur och 

budgeterade ersättning. 
 
3. Godkände förlängning av befrielse från inträdesavgift från sex månader till tolv månader 

för transfermedlemmar och återinförda medlemmar som har fullgjort sina skyldigheter. 
 
4. Godkände befrielse av inträdesavgift till och med den 31 maj 2009 för personer i distrikt 

352, Egypten, vilka har deltagit i Lions aktiviteter, men inte har blivit medlemmar. 
 
5. Godkände reviderade revisionsstadgar för GMT-ledare 2008-2009 och för GMT-ledare 

2009-2010. 
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PR-KOMMITTÉN 
 
1. Inrättade Lions för syn som ett pilotprogram under verksamhetsåret 2009-2010. 
 
2. Inrättade Lions Clubs Internationals globala musiktävling för ungdomar som ett pilot-

program under verksamhetsåret 2009-2010. 
 
3. Ökade antalet presidentmedaljer till 1 050 och antal internationella ledarskapsmedaljer till 

1 200 för verksamhetsåret 2009-2010. 
 
3. Ändrade posten vice distriktsguvernör till första vice distriktsguvernör och lade till posten 

andra vice distriktsguvernör. Båda posterna har lagts till i Lions Clubs Internationals offi-
ciella protokoll. Tog bort stycket *** och förklaringen (d). 

 
 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Godkände en avsiktsförklaring mellan Lions Clubs International och The Diabetes 

Education Camping Association, Inc. 
 
2. Godkände antagande av anslagsprogram för ledarskapskonferenser för leomedlemmar, 

vilket träder i kraft verksamhetsåret 2009-2010. 
 
3. Namngav mottagare av utmärkelsen topp tio ordförande för ungdomsläger och ungdoms-

utbyte 2007-2008. 
 
4. Infogade tidigare godkända utmärkelser för synordförande i distrikt och i multipeldistrikt i 

den internationella styrelsens policymanual. 
 
5. Ändrade titel på den lionmedlem som uppmuntrar till genomförande av internationella 

projekt från "Distriktsordförande för internationell förståelse och samarbete" till "Distrikts-
ordförande för internationella relationer" för att därmed överensstämma med titeln på 
multipeldistriktsnivå. 

 
6. Godkände utmärkelser till ordförande för internationella relationer i distrikt och i multipel-

distrikt, vilka träder i kraft 2009-2010. 
 
7. Godkände inrättande av ALERT-ordförande både på distriktsnivå och på multipeldistrikts-

nivå, vilka träder i kraft omedelbart. 
 
8. Godkände utmärkelser till ALERT-ordförande i distrikt och i multipeldistrikt, vilka träder i 

kraft 2009-2010. 
 
9. Avslutade följande antagna serviceprogram och aktiviteter, vilket träder i kraft den 1 juli 

2009: Programmet för hörsel- och synhjälpmedel, programmet för frimärksamling och 
frimärksbyte, Världsfredsdagen samt programmet unga ambassadörer under det 20:e 
århundradet. 

 
10. Godkände inrättande av posten som ordförande för Lions service för barn på multipel-

distriktsnivå, vilken träder i kraft den 1 juli 2009. 
 
11. Godkände utmärkelse för multipeldistriktets ordförande för Lions service för barn. 
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12. Godkände programmet Lions barn först som ett av organisationens antagna service-

program, vilket träder i kraft den 1 juli 2009. 
 
13. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende Alpha- och Omega-

medlemskap, vilket träder i kraft den 1 juli 2009, och nu definieras som:  
Alpha-medlemskap - En medlem i en leoklubb som är från 12 år till 18 år.  
Omega-medlemskap - En medlem i en leoklubb som är från 18 år till 30 år. 

 
14. Tog bort ej tillämpliga nomineringskriterier avseende Leo-Lion rådgivande kommitté. 
 
15. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende samarbetsallianser för 

att därmed förtydliga att alla allianser skall inneha en plan som beskriver hur information 
till allmänheten om relationen och dess mål kan främjas, till exempel definierade ledar-
roller för lionmedlemmar, främjande av LCI:s globala image samt lämplig erkänsla av LCI. 
Dessutom skall inga alliansorganisationer ha tillåtelse att tillfråga, kontakta eller på annat 
sätt kommunicera med lionklubbar, distrikt eller multipeldistrikt utan skriftligt godkännande 
av Lions Clubs Internationals styrelse. 

 
 
 
 
 
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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