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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Savannah, Georgia, USA 
1-4 mars 2016 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Bildade en särskild kommitté för att granska kandidatkraven för tredje vice president 
och internationell direktor med sju (7) medlemmar utsedda av de verkställande 
tjänstemännen samt begärde ytterligare granskning av efterföljande kommitté för 
stadgar och arbetsordning. 

2. Gav i uppdrag till den verkställande kommittén att i kontrakt fastställa uppgift, 
ämbetsperiod och ersättning för en kassör. 

3. Reviderade policyn avseende avstängning av distriktsguvernör i kapitel XV i den 
internationella styrelsens policymanual att kräva att en majoritet av klubbarna i 
distriktet, vilka har fullgjort sina skyldigheter, ska kräva en granskning enligt sagda 
policy. 

4. Reviderade kapitel III, stycke E.6. i den internationella styrelsens policymanual, för 
att återspegla den nya strukturen i LCIF:s förtroenderåd. 

5. Reviderade kapitel XV stycke C och stycke L i den internationella styrelsens 
policymanual, för att ta bort onödig text. 

6. Reviderade kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual, för att 
överensstämma med tidigare ändringar avseende återinförande av posten 
internationell tredje vice president. 

7. Reviderade valproceduren avseende distriktsguvernör samt första och andra vice 
distriktsguvernör i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual, för att 
skapa mer flexibilitet gällande vem som kan skicka in ett klagomålsärende och för att 
göra det möjligt att formella klagomålshandlingar skickas in elektroniskt. 

8. Reviderade definitionen av ”goda karaktärsegenskaper och gott anseende i samhället” 
i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual, för att låta klubbarna 
avgöra om en person på orten uppfyller kraven att bli medlem samt, för att vid 
särskilda omständigheter bevara organisationens image, låta kommittén för stadgar 
och arbetsordning och den internationella styrelsen granska klubbmedlemskap. 

9. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella kongressen 
2016 för att kunna ändra den internationella arbetsordningen, om att ändra namnet på 
PR-kommittén till kommittén för marknadskommunikation. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 

1. Reviderade policyn gällande bud på kommande kongresser, för att göra det 
möjligt för organisationen att välja kongressort sju (7) år i förväg. 

2. Valde Montreal, Quebec, Kanada, till platsen för Lions internationella kongress år 
2021. 

 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Förlängde skyddande status för Tabubil Lions Club i distrikt 201-Q2 (Australien) 
till och med den 4 september 2016. 

2. Utökade distrikt 351 (Libanon, Jordanien och Irak) att även omfatta Palestina. 
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3. Godkände tillägg till förslag om ändring av distriktsgränser inskickat av 
multipeldistrikt 3 (Oklahoma), vilket godkändes den 5 oktober 2015, att ändra 
namnen på de nya distrikten till Distrikt 3-E, Distrikt 3-SW och Distrikt 3-NW 
samt senarelägga ändringen av distriktsgränser med ett år, så att de nya distrikten 
kan träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2017. 

4. Godkände en resolution att slå samman distrikt 305-S1, distrikt 305-S2 och 
distrikt 305-S3, för att bilda distrikt 305-S, vilket träder i kraft vid avslutningen av 
den internationella kongressen 2016, samt instruerade medlemmarna i dessa 
distrikt att genomföra ett val för att välja en distriktsguvernör för verksamhetsåret 
2016-2017. 

5. Godkände de lionledare som rekommenderats av lokala lionmedlemmar i 
tillfälliga distrikt att vara distriktsguvernörer i dessa tillfälliga distrikt under 
verksamhetsåret 2016-2017. 

6. Reviderade den internationella styrelsens policymanual genom att ändra 
normalstadgar och arbetsordning för lionklubb att även omfatta en LCIF-
koordinator i klubben. 

7. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att inkludera även 
Palestina och Kosovo som officiella länder inom Lions Clubs International. 

8. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att göra det möjligt för 
den internationella presidenten att avslå kostnader vid den internationella 
kongressen om DG Elect inte deltar i hela DG Elect-seminariet. 

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände en förändring av den allmänna fondens investeringspolicy, för att 
matcha tillgångsallokeringen i nödreservfondens investeringspolicy. 

2. Godkände prognosen för det tredje kvartalet 2016, vilken visar ett underskott. 
3. Godkände ändring i finansieringspolicyn gällande pensionsplan för anställda. 
4. Godkände ändring av den allmänna fondens investeringspolicy, villkorat av 

godkännande av den föreslagna resolutionen vid den internationella kongressen 
2016 att ändra de internationella stadgarna avseende nödreservfonden. 

5. Godkände ytterligare medel avseende den kombinerade budgeten för den 
internationella styrelsens möte i oktober/november och mars/april 2017-2018 samt 
godkände ett undantag i policyn för de verkställande tjänstemännens resor och 
kostnadsersättning, vilket ger möjlighet till ytterligare två dagar för resor. 

6. Godkände ökning av inträdesavgift för ny medlem och chartermedlem till USD 
35,00 att träda i kraft den 1 juli 2017. 

 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände finansiering med början 2016-2017 med beloppet USD 2 000 per år 
under de kommande tre åren, för att stödja utbildning av Lions på klubbnivå i 
Papua Nya Guinea. 

2. Villkorat av godkännande av föreslagen budget 2016-2017, godkändes kursplan 
och begränsad finansiering att stödja två Lions ledarskapsinstitut för framtida 
ledare (ELLI) under 2016-2017 för kvalificerade lionmedlemmar i Afrika. All 
planering och allt genomförande kommer att hanteras av GLT i Afrika. 
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3. Villkorat av godkännande av föreslagen budget 2016-2017, godkändes tillägg av 
ytterligare ett utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) till Lions ledarskapsinstitut 
2016-2017 för kvalificerade lionmedlemmar i området ISAAME. 

4. Villkorat av godkännande av föreslagen budget 2016-2017, godkändes tillägg av 
ytterligare ett utvecklingsinstitut för instruktörer (FDI) till Lions ledarskapsinstitut 
2016-2017 för kvalificerade lionmedlemmar i USA och Kanada. 

5. 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 MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Reviderade den internationella styrelsens policymanual gällande Leo till Lion 
samt studentmedlemskap, för att ta bort text som föreskriver att ändring av 
respektive ansökan är beroende av godkännande av respektive medlemstyp. 

2. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att inkludera ordet 
”Utmärkelse” i titeln ”Medlemsutmärkelseprogram”. 

3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende 
nyckelutmärkelser, för att ta bort text om inrapportering och handläggning. 

4. Tog bort extensionsutmärkelse för GMT distriktskoordinator från den 
internationella styrelsens policymanual. 

5. Tog bort kraven i kapitel XVII i den internationella styrelsens policymanual 
avseende utmärkelserna Charter Monarch och Monarch Milestone. 

6. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att lägga till det nya 
avsnittet i kapitel XVII om Chevron-utmärkelser. 

7. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att ta bort de länder 
som kommer påverkas av solnedgångsklausulen. 

 
KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 

1. Godkände andra århundradets program med ändringar rekommenderade av LCI:s 
marknadsföringsteam och av PR-kommittén, vilka kommer finnas med i det sista 
programförslaget som ska granskas av den verkställande kommittén. 

2. Föreslog ändring av namnet PR-kommittén till ”Marknadsförings- och 
kommunikationskommittén”. 
 

KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Utnämnde mottagare av Topp tio-utmärkelsen för ordförande för ungdomsläger 
och ungdomsutbyte 2014-2015. 

2. Uppdaterade kapitel I, för att överensstämma med nuvarande arbetssätt. 
3. Uppdaterade kapitel XXII, för att överensstämma med nuvarande arbetssätt. 
4. Avslutade Lions fototävling om miljö, att träda i kraft vid slutet av 

verksamhetsåret 2016-2017. 
5. Justerade uttrycket leoklubbprogrammets rådgivande panel. 

 
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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