
(REVIDERAD DEN 21 NOVEMBER 2005)
SAMMANFATTNING AV

DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT
CALCUTTA, INDIEN

DEN 9 – 15 NOVEMBER 2005

STADGEKOMMITTÉN

1. Godkände ett seminarium gällande Lions ansvarsförsäkring att genomföras vid den
internationella kongressen 2006.

2. Påskyndade beaktande av konstitutionellt klagomålsärende insänt av multipeldistrikt 36, Oregon.
3. Avslutade klagomålsärende insänt av multipeldistrikt 36, Oregon, och begärde Legal Division att

skriftligen utfärda den internationella styrelsens slutgiltiga beslut.
4. Utnämnde CT Corporation till organisationens registrerade agent och reviderade den

internationella styrelsens policymanual i enlighet med detta.
5. Tog bort restriktioner gällande värvande av medlemmar, klubbar och distrikt utanför definierade

gränser och reviderade den internationella styrelsens policymanual i enlighet med detta.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Antog det officiella kongressprogrammet avseende den internationella kongressen 2006.
2. Fastställde dagersättningar för utsedda medlemmar i Credentialskommittén, DG Elect och

personal vid det internationella huvudkontoret som deltar i kongressen i Boston.
3. Reviderade procedurerna för certifiering och röstning för att möjliggöra användande av

elektroniska namnteckningar.
4. Reviderade policy för att inkludera en summering av finansiella rapporter för LCI och LCIF i

kongressprocedurerna.
5. Godkände distribution av kongressprocedurerna i ett elektroniskt format och fastställde en sista

dag för slutförande av disketten.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände återkallande av stiftelsebrev i 394 lionklubbar (6 347 medlemmar).
2. Godkände upphävande av tidigare återkallade stiftelsebrev i 24 lionklubbar.
3. Godkände tre ansökningar gällande ändringar av distriktsgränser och ytterligare ett förslag

gällande ändring av distriktsgränser, dock med ett förbehåll.
4. Godkände fyra seminarier att genomföras vid den internationella kongressen 2006 för:

• Guvernörsrådsordförande
• Vice distriktsguvernörer
• Spansktalande/portugisisktalande klubbtjänstemän
• Klubbsekreterare gällande medlemsrapportering på webbplatsen

5. Utnämnde fyra Coordinating Lions och en tillfällig zonordförande.
6. Reviderade reglerna för den 100 %-iga distriktsguvernörens utmärkelse för ökad möjlighet att

uppnå fordringarna.



KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Den internationella styrelsen godkände första kvartalets helårsprognos för verksamhetsåret 2005
– 2006.

2. Den internationella styrelsen godkände nya investeringspolicys.
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3. Den internationella styrelsen godkände utbetalning av ersättning avseende ett sent inkommet

ersättningsyrkande på grund av förmildrande omständigheter.
4. Utnämnde Neville Mehta till andre fiskal agent i Indien.
5. Den internationella styrelsen godkände att ett konstitutionellt ändringsförslag skall presenteras

för delegaterna vid den internationella kongressen 2006 för att i de internationella stadgarna
ändra fordringarna gällande investeringar av Nödreservfonden.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Utnämnde internationell direktor Manoj Shah att hjälpa LCIF att överföra stiftelsens bankkonto i
Tanzania.

2. Godkände ett anslag om USD 4 miljoner för att fortsätta av LCIF godkända tsunamiprojekt.
3. Utnämnde Dr. Gullapalli N. Rao till icke röstberättigad medlem i SightFirst Advisory Committee.
4. Godkände ett Större Internationellt Serviceprogramanslag om USD 20 miljoner för att finansiera

SightFirst-projekt när befintliga SightFirst-medel är uttömda.
5. Godkände SightFirst II policydokument avseende gåvor och erkänsla.
6. Utnämnde internationell direktor Wayne Heiman till medlem i Lions Quest Advisory Committee.
7. Godkände ett av den internationella styrelsen riktat Core 4-anslag till ett belopp om USD 14 000

för att stödja en Lions Quest lärarkonferens i Indien.
8. Godkände bildandet av LCIF:s fröprogram och tillhörande policydokument.
9. Godkände 80 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett totalt

belopp om USD 3 304 878.
10. Godkände ett Lions Quest-seminarium att genomföras vid den internationella kongressen 2006.
11. Ändrade den internationella styrelsens policymanual samt LCIF:s policy- och verksamhets-

manual för att tillhandahålla en enhetlig lista över behöriga firmatecknare både för LCI:s och
LCIF:s konton.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

1. Godkände planen för DG Elect-seminariet 2006, inklusive program, läroplan och gruppledare.
2. Avslutade programmet för Lions ledarskapsinstitut för framtida ledare, att träda i kraft den 1 juli

2006.
3. Godkände ett program för lärarutvecklingsinstitut att inledas under 2006 – 2007.
4. Återkallade resolution 4 i ledarutvecklingskommitténs rapport av april 2005 avseende ett enstaka

lärarutvecklingsinstitut. Godkände stöd till finansiering och läroplan avseende lärarutvecklings-
institut.

5. Godkände utvecklande och presentation av två ledarutvecklingsseminarier vid den
internationella kongressen 2006: ”Rollen för en internationell direktor” och ”Ledarskapsutbyte”.

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING

1. Godkände ett seminarium om effektiva icke-statliga organisationer, som det tillämpas i Lions
distrikt och multipeldistrikt, att genomföras vid den internationella kongressen 2006.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING



1. Godkände seminarier gällande medlemskap, nya klubbar och MERL-grupper att genomföras vid
den internationella kongressen 2006.

2. Godkände Somalia och Kazakstan som nya lionländer och godkände den första ansökan om
charter av en lionklubb i Kazakstan.

3. Godkände tre anslag i programmet Urban Market Membership Development för distrikt 1-A
(Chicago), distrikt 5M-5, 5M-6 och 5M-7 (Minneapolis/St. Paul) och distrikt 11-A (Detroit).

-2-



4. Godkände att medlemspaket till nya medlemmar skall distribueras utan kostnad för klubbarna.
5. Godkände begränsad nedsättning av inträdesavgift för tidigare lionmedlemmar och partner till

lionmedlemmar under perioden 1 december 2005 till och med den 30 juni 2006.
6. Godkände rekommendationer för att förbättra och stärka MERL-grupperna.
7. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att rätta till och förtydliga policy

avseende MERL, vilken var föråldrade med anledning av godkännandet av nya riktlinjer i MERL-
plicyn, vilken godkändes vid den internationella styrelsens möte i juni 2005.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Godkände ansökningar från 14 distrikt att erhålla ersättning för utgifter upp till USD 2 000 för att
genomföra symposier under 2005 – 2006 för att stödja Lions hälso- och utbildningsservice till
barn som befinner sig i svåra omständigheter.

2. Godkände serviceaktivitetsseminarier och aktiviteter, vilka kommer att erbjudas deltagarna vid
den internationella kongressen 2006.

3. Lade till ett nytt syfte till organisationens strategiska plan avseende insamlande och distribution
av data gällande Lions service.

4. Ändrade namnet på ordförandepositionen Lions program för ungdomens framtid till Lions Quest-
ordförande.

5. Godkände en ny aktivitet vid namn Lions steg mot diabetes för att främja diabetesinformation.
6. Fastställde åldersgränsen för medlemskap i Leo omegaklubbar från myndig ålder till en ålder

som anses lämplig i respektive multipeldistrikt (eller enkeldistrikt om distriktet inte är ett distrikt i
ett multipeldistrikt) där omegaklubbar förekommer.

*****
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