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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

INDIANAPOLIS, INDIANA, USA 
1-5 NOVEMBER 2012 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 
1. Granskade och godkände Lions Clubs International och Lions Clubs International Foundation 

revisionsrapporter från den 30 juni, 2012 . 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 
1. Befogenheter tilldelades ordföranden för kommittén för stadgar och arbetsordning samt ordföranden i 

distrikts- och klubbservicekommittén, i samråd med verkställande tjänstemän, den juridiska 
rådgivaren och sekreteraren, avseende omständigheterna i distrikt 301-A1 (Filippinerna) 

2. Bekräftade medlarnas majoritetsbeslut i klagomålsärendet som skickats in av lionklubb Singapore 
Shangri-La i distrikt 308-A1 (Singapore), förklarade godkännandet av den internationella direktorn 
Tommy Choo Tuck Soon, som utfärdades under distriktsmötet i distrikt 308-A, ogiltigt och ansåg att 
det konstitutionella klagomålsärendet som skickats in av lionklubb Singapore Chatsworth i distrikt 
308-A1var irrelevant.  

3. Avvisade klagomålsärendet som skickats in av Lions Club Jamnagar City i distrikt 323-J (Indien) och 
godkände nomineringarna av första och andra vice distriktsguvernör som tidigare accepterats av 
Lions Clubs International. 

4. Ändrade kontraksbestämmelserna i kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual till att 
återge delar av inköpspolicyn. 

5. Ändrade kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual avseende användandet av 
varumärken i samband med klubb- distriktsprojekt samt sponsorprojekt. Varumärkespolicyn ändrades 
även gällande intäktsbringande program som tillhandahålls av organisationen. 

6. Antog en resolution, som kommer att inrapporteras till den internationella kongressen 2013, om att 
ändra Artikel XI, Moment 7 i den internationella arbetsordningen till att höja engångsavgiften för 
ständiga medlemmar till USD 650,00 och, förutsatt att resolutionen godkänns, ändra motsvarande 
bestämmelser i den internationella styrelsens policymanual. 
 
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i Credentials-kommittén, som hjälper till utan 

annan ersättning, DG Elect, DG Elect gruppledare och det internationella huvudkontorets personal 
som kommer att delta i kongressen i Hamburg. 

2. Reviderade bestämmelserna för att tillåta personal från huvudkontoret att hjälpa valkommittén i 
röstningsområdet. 

3. Reviderade bestämmelserna för att tillåta befogade inspektionsbesök enligt kommittéordförandens 
gottfinnande. 

 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Godkände förslagen från mulitpeldistrikt 25 (USA), distrikt 111-NB (Tyskland), distrikt 317-E 
(Indien) och distrikt 322-C2 (Indien) avseende ändring av distriktsgränser. Sköt upp det tidigare 
godkända förslaget som skickats in av multipeldistrikt 354. 

2. Ändrade samordningslion-programmet till att även stödja distrikt som har pågående vakanser på 
distriktsguvernörsposten samt vägleda distriktsguvernörsteam med problem.
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KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Definitionen administrativ tjänsteman utökades till att innefatta sekreteraren i den allmänna fondens 
och reservfondens investeringsbestämmelser. 

2. Godkände prognosen för verksamhetsåret 2012-2013, vilken återger ett överskott. 
3. Godkände ytterligare USD 3 miljoner från den allmänna fondens investeringar för att finansiera 

verksamheten. 
4.  Ändrade kapitel XXII, stycke A.2.b (2) för att öka antalet tidigare internationella direktorer som kan 

erhålla en budget inom distriktet till fem (5) för multipeldistrikt med över 40 000 medlemmar.   
5. Ändrade kapitel XXII, stycke A.1.e och E.1.a.(2.) till att innefatta frasen "såvida inget annat krävs av 

lokala föreskrifter". Denna ändring gäller endast tjänstemän i Indien och kräver att kvittot över alla 
överföringar stämmer överrens med lokala föreskrifter. 

6. Ändrade kapitel XI, stycke A.2 i den internationella styrelsens policymanual avseende befogenheter 
för bankverksamhet.  

 
LCIF 
 
1. Beviljade ett Core 4 handikappanslag på USD 1 miljon för att utöka programmet Lions-Special 

Olympics Opening Eyes. 
2. Beviljade ett, av styrelsens styrt, Core 4 anslag om USD 15 260 till ett sanitärpilotprojekt. 
3. Förnyade ett SightFirstkontrakt för tekniska tjänster med världshälsoorganisationen på beloppet USD 

2 499 560 över en period på fyra år.  
4. Utnänmde LCIF:s representant i The Pan American Ophthalmological  Foundation. 
5. Godkände 80 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt USD 3 921 

404. 
6. Bordlade en anslagsansökan. 
7. Beviljade ett större katastrofanslag om USD 100 000 till områden som har drabbats av superstormen 

Sandy. 
8. Beviljade företagsdokument som är nödvändiga för att ansöka om tillstånd för gåvor i form av 

livränta. 
9.  Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande: reviderade bilagan som beskriver 

kriterierna och reglerna för standardsanslag, reviderade bilagan som beskriver typer av erkänsla samt 
reviderade kapitlet om LCIF:s verksamhet till att återge förändringar i bankverksamhet, 
investeringsverksamhet samt den årliga revisionen. 

10. Ändrade kapitel XVI i styrelsens policymanual enligt följande: lade till Revisionskommittén och 
LCIF:s finanskommitté i avsnittet om kommittéer, uppdaterade utgiftspolicyn för humanitäranslag, 
uppdaterade reglerna för ersättning, uppdaterade stiftelsens firmatecknare för bankkonton och tog 
bort repeteringar i avsnitten om investering och internrevision.  

 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände kursplanen och programmet för första vice distriktsguvernörer/DG Elect 2013. 
2. Godkände att tidigare guvernörsrådsordförande Mark Miller ersätter tidigare internationella direktorn 

Phil Nathan som DG Elect gruppledare 2013. 
3. Beslutatde att DG Elect- seminariet i Toronto, Canada, 2014 kommer att bestå av tre seminariedagar. 

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 
1. Godkände bildandet av en tillfällig kommitté för styreslerepresentation under verksamhetsåren 2012-

2013 och 2013-2014, och beslutade att president Wayne Madden har befogenhet att utse kommitténs 
ordförande och upp till ytterligare sju (7) kommittémedlemmar. 
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KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Beslutade att multipeldistrikt och/eller distrikt får ansöka om anslag till familje- och 

kvinnosymposium en gång under en två tvåårsperiod. 
2. Beslutade att nya familjemedlemmar skall betala full inträdes- och charteravgift med början under 

verksamhetsåret 2013-14 (1 juli 2013), detta  för att göra det möjligt för organisationen att fortsätta att 
tillhandahålla värdefull hjälp till Lions medlemmar. Kvalificerade familjemedlemmar, som är listade 
efter huvudmannen i hushållet, är fortfarande berättigade att endast betala halva (1/2) internationella 
avgiften. 

3. Beslutade att alla fadderändringar för nya medlemmar skall göras inom 90 dagar efter inträdesdatum, 
detta beslut skall träda i kraft omedelbart.  

4. Uppdaterade utmärkelsen för medlemstillväxt till att tilldelas GMT-multipeldistriktskoordinatorer och 
GMT-distriktskoordinatorer istället för medlemsordförande. GMT- distriktskoordinatorer måste 
uppnå en tillväxt på 2 % i distriktet för att erhålla utmärkelsen.  GMT- multipeldistriktskoordinator 
måste uppnå en medlemstillväxt på 1 % för få erkännande.  Då GMT-koordinatorer innehar sin post i 
tre år är detta en progressiv utmärkelse över tre år, vilken kommer att utfärdas varje år baserat på 
uppnådd nettotillväxt. 

5. Reviderade extensionsutmärkelserna till medlemmar som bildar nya klubbar. Denna förändring 
kommer att tillhandahålla utmärkelser som ger erkänsla till den som organiserat en ny klubb. Denna 
utmärkelse kan inte utfärdas retroaktivt.  Ändringen kommer att träda i kraft den 1 juli 2013. 

6. Ändrade avdelningstitlarna i kapitel XVIII till att återge det korrekta namnet på den avdelning till 
vilken material skickas. 

7. Begärde att engångsavgiften för ständigt medlemskap skall höjas till USD 650,00 för att ligga i linje 
med inflationen över åren, ingen justering har genomförts sedan 2005. 

 
 
KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 

1. Ändrade den internationella styrelsens policymanual Kapitel XVII-1, Moment A. stycke 4.a genom 
att lägga till meningen: "Inga ordinarie meddelanden, förutom de som kommer från den 
internationella presidenten, skall tryckas."  

 
KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Förlängde åtgärdsprogrammet för läs- och skrivsvårigheter i minst tio år, baserat på det fantastiska 

gensvaret från klubbar över hela världen och vikten av att fortsätta att utöka Lions engagemang för 
läs- och skrivkunnighet och utbildning. 

2. Utsåg lionmedlemmar och leomedlemmar som skall tjäna som panelmedlemmar och suppleanter i 
Leoklubbsprogrammets rådgivande kommitté under perioden november 2012 - oktober 2014. 

3. Godkände bildandet av en tillfällig kommite vilken skall granska styrelsens nuvarande policymanual 
för Lions återvinningscenter för glasögon (LERC) och rekommendera eventuella policyändringar till 
kommittén för serviceaktiviteter vid styrelsemötet i april 2013.  Den internationella presidenten 
kommer att utse kommitténs medlemmar i enlighet med den internationella styrelsens policymanual. 
Finansiellt stöd till kommittén, vilket förväntas vara minimalt, kommer att tillhandahållas av Service 
Activities Division. 

 
 
 

Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats, 
www.lionsclubs.org, du kan även kontakta det internationella huvudkontoret på + 1-630-571-5466. 
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