
            

1 
 

SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Aten, Grekland 
24-27 mars 2017 

 
REVISIONSKOMMITTÉ 
 

1. Godkände en resolution att anställa två interna revisorer att genomföra 
internrevisioner för LCI och LCIF och att revisorerna rapporterar direkt till 
internationella presidenten och ordföranden i revisionskommittén. 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Avslog det slutgiltiga beslutet av granskningskommittén i MD 317 (Indien), 
godkände klagomålsärendet och förklarade MD 317:s  godkännande av tidigare 
distriktsguvernör Valwalker som kandidat till posten internationell direktor 
ogiltigt.  Förklarade alla ärenden rörande klagomålsärendet från Bangalore West 
Lions avslutade och bindande för alla parter. 

2. Avslog det konstitutionella klagomålsärendet från distrikt 24 D (Virginia, USA) 
som bestridde godkännandet av förslaget om ändring av distriktsgränser i 
multipeldistrikt 24.  Förklarade alla ärenden rörande klagomålsärendet från 
distrikt 24-D avslutade och bindande för alla parter. 

3. Avsatte distriktsguvernör Tien Kuei Weng från posten som distriktsguvernör i 
distrikt 300-C1 (multipeldistrikt 300 Taiwan) på grund av underlåtenhet att följa 
internationella stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens 
bestämmelser.  Förklarade att Tien Kuei Weng 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. 
Beslutade att första vice distriktsguvernör Lion Yu-Jien Yeh ska sitta som 
distriktsguvernör för den återstående delen av ämbetsperioden 2016-2017 och 
fortsätta som distriktsguvernör för verksamhetsåret 2017-2018. 

4. Reviderade kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att kräva 
ett förhandsgodkännande innan organisationens varumärke används av Lions 
medlemmar i mobilapplikationer. 

5. Reviderade kapitel III i arbetsordning för distrikt i kapitel VII i den internationella 
styrelsens policymanual för att korrigera ett skrivfel.   

6. Reviderade kapitel VI i arbetsordning för distrikt i kapitel VII den internationella 
styrelsens policymanual i förtydligande syfte. 

7. Reviderade bilaga D, bilaga E och bilaga F i normalstadgar och arbetsordning för 
distrikt i kapitel VII i den internationella styrelsens policymanual så att texten 
stämmer överens med tidigare antagna ändringar gällande när obetalda 
medlemsavgifter kan betalas. 

8. Reviderade bilaga A i normalstadgar och arbetsordning för distrikt i kapitel VII i 
den internationella styrelsens policymanual så att texten stämmer överens med 
tidigare antagna ändringar gällande sammansättningen av nomineringskommittén. 

9. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella 
kongressen 2017 för beslut, att ändra Artikel II, Moment 5 (c) i den internationella 
arbetsordningen för att tillåta att en internationell direktor och en verkställande 
tjänsteman från samma distrikt sitter i den internationella styrelsen samtidigt.  

10. Antog en resolution, vilken kommer att presenteras vid den internationella 
kongressen 2017 för beslut, att ändra Artikel II, Moment 4 i den internationella 
arbetsordningen för att förlänga giltighetstiden för  intyg som godkänner en 
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internationell direktor från två (2) till tre (3) på varandra efterföljande kongresser, 
och kräva en väntetid på tre år för kandidater som önskar ytterligare ett 
godkännande till posten som internationell direktor efter den inledande perioden, 
samt kräva en väntetid på tre år för en kandidat till posten vice president efter två 
på varandra efterföljande godkännanden. 

 
KONGRESS 

1. Följande städer valdes till platser för den internationella kongressen 2022, 2023 
och 2024: 

• 2022 – New Delhi, Indien 
• 2023 – Boston, Massachusetts, USA 
• 2024 – Melbourne, Australien 

 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Reviderade kraven för ansökan om klubbens excellensutmärkelse och distriktets 
excellensutmärkelse så att de på ett bättre sätt stödjer LCI framåt. 

2. Beviljade skyddande status till Juba Host Lions Club i Södra Sudan. 
3. Utsåg lionmedlemmar till posten som distriktsguvernör i tillfälliga distrikt för 

verksamhetsåret 2017-2018. 
4.  Utsåg andra vice distriktsguvernör Alba Guadalupe Del Duke De Hidalgo till 

posten som distriktsguvernör 2017-2018 i distrikt D-2 (El Salvador). 
5.  Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att korrigera reglerna 

för namnbrickor för posten närmast föregående internationella president. 
6.  Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att endast kräva en 

Guiding Lion på ansökan om ny klubb och uppmuntra alla klubbar som skulle 
kunna dra nytta av en Guiding Lion att ansöka om en Guiding Lion. 

7.  Reviderade normalstadgar och arbetsordning för lionklubb för att introducera nya 
klubbposter, utöka posten vice klubbpresident och modernisera lionklubbarnas 
traditioner. 

8.  Reviderade arbetsordningen för distrikt gällande distriktsguvernörens rådgivande 
kommitté för att inkludera vice klubbpresident och andra klubbtjänstemän när 
tillämpligt. 

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för tredje kvartalet 2017, vilken visar ett underskott. 
2. Beviljade att beloppet avseende den kombinerade budgeten för den internationella 

styrelsens möte i oktober/november och mars/april 2017-2018 inte ska överstiga 
USD 2,2 miljoner. 

3. Reviderade policyn om resor och ersättning till verkställande tjänstemän för att 
tillåta att den totala kostnadsbudgeten för vice presidentens budget för 
styrelsemöten får överstiga USD  2 000 000 om ekonomiska- och valutafaktorer i 
vice presidentens hemland motiverar en sådan ökning.  
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KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände att tidigare internationella direktor Stephen Glass (West Virginia, 
USA) ersätter tidigare guvernörsrådsordförande Dr. Dato Nagaratnam (Malaysia) 
som gruppledare för en engelsktalande grupp vid DG Elect-seminariet. 

2. Reviderade kapitel XIV, stycke A.1.-3. i den internationella styrelsens 
policymanual så att vision, mål och programsyften ligger i linje med LCI framåt. 

 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 

1. Godkände ett pilotprogram gällande bildandet av en internationell klubb i 
samband med hundraårsjubileets tvååriga firande, vilket 
medlemsutvecklingskommittén kommer att ansvara för. 
 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Godkände att det nya globala arbetsteamet implementeras under verksamhetsåret 
2017-2018. 

2. Beviljade att ett storskaligt anslagsprogram för att stödja medlemstillväxt 
implementeras under 2017-2018.  

3. Godkände att den nya kommittén för nya och framtida länder fortsätter under 
verksamhetsåret 2017-2018. 

4. Godkände att arbetsgruppen för familjer och kvinnor försätter i Japan. 
5. Godkände att programmet för specialklubbar implementeras under 

verksamhetsåret 2017-2018. 
6. Tog bort kravet om distriktsguvernörens godkännande för att ta upp 30, eller fler, 

medlemmar i en klubb. 
 
KOMMITTÉN FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

1. Beviljade alla hundraårsjubileets anslagsansökningar från multipeldistrikt och 
enkeldistrikt. 

2. Godkände att man designar om den internationella ledarskapsmedaljen. 
3. Ändrade kapitel XVI i den internationella styrelsens policymanual så att texten 

stämmer överens med kraven gällande den digitala LION-tidningen. 
4. Ökade tillgången på presidentens utmärkelse och ledarskapsutmärkelsen till 2 500 

vardera att gälla endast för verksamhetsåret 2017-2018 
 

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Godkände den strategiska planen för diabetes. 
2. Ändrade de valfria ordförandeposterna i multipeldistrikt och distrikt så att de 

ligger i linje med den nya ramen för hjälpinsatser. 
3. Utsåg medlemmar till leoklubbprogrammets rådgivande kommitté 2017-2019. 
4. Utsåg suppleanter till leoklubbprogrammets rådgivande kommittén 2017-2019 
5. Utnämnde mottagare av Topp tio-utmärkelsen för ordförande för ungdomsläger 

och ungdomsutbyte 2015-2016. 
6. Förlängde perioden för den särskilda ungdomskommittén till 2017-2018. 
7. Ändrade titeln i kapitel I i den internationella styrelsens policymanual från 

”Aktiviteter” till ”Hjälpinsatser”. 
8. Uppdaterade kapitel I i den internationella styrelsens policymanual så att det 

ligger i linje med den nya ramen för globala hjälpinsatser. 
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9. Lade till stöd för reglerna gällande Leo Area Forum i kapitel XXII, stycke A. i 
den internationella styrelsens policymanual. 
 
 
 

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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