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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Dubai, Förenade Arabemiraten/New Delhi, Indien 
8-13 november 2017 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Lyfte moratoriet gällande val i distrikt 321-A3 (Indien) för att ge distriktet 
tillstånd att genomföra val avseende distriktsguvernör, första vice 
distriktsguvernör och andra vice distriktsguvernör från och med verksamhetsåret 
2018-2019. 

2. Avslog klagomålsärendena som skickats in av Lions Club Ghaziabad Senior och 
Lions Club Shamli Doab i multipeldistrikt 321 (Indien), under 
konfliktlösningsförfarandet på multipeldistriktsnivå, då de ansågs olägliga. 

3. Gav den juridiska rådgivaren behörighet att utfärda en licens till Lions Co-
ordination Committee of India Association (LCCIA) att använda namnet Lions 
och Lions Clubs Internationals emblem.  

4. Gav tidigare lionmedlem och tidigare distriktsguvernör Gil-Moo Park tillåtelse att 
gå med i en lionklubb, förutsatt att han inte tillåts inta en ledarpost i distriktet, 
multipeldistriktet eller på internationell nivå i framtiden, och om tidigare 
distriktsguvernör Gil-Moo Park involverar sig i eller stödjer vidtagande av 
juridiska åtgärder gällande lionsärenden kommer hans medlemskap automatiskt 
att återkallas och han kommer inte att kvalificera för medlemskap i framtiden. 

5. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för klubb i  kapitel VII i den 
internationella styrelsens policymanual, för att överensstämma med tidigare 
antagna ändringar gällande godkännande av ständiga medlemmar. 

6. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för multipeldistrikt i kapitel VII i 
den internationella styrelsens policymanual i förtydligande syfte. 

7. Reviderade kapitel XV, stycke C.13., i den internationella styrelsens 
policymanual, för att överensstämma med tidigare antagna ändringar gällande 
reservfonder. 

8. Reviderade kapitel XV, stycke C.14., i den internationella styrelsens 
policymanual, för att överensstämma med tidigare antagna ändringar gällande 
kraven för att bli vald till en internationell post. 

9. Reviderade policyn för en neutral observatör i kapitel XV i den internationella 
styrelsens policymanual, avseende vem som kan begära en neutral observatör.  

10. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella 
kongressen 2018, om att ändra den internationella arbetsordningen för att 
förtydliga bestämmelserna gällande distriktsguvernörens uppgifter. 

11. Antog en resolution, som kommer att framläggas vid den internationella 
kongressen 2018, att ändra den internationella arbetsordningen gällande antalet 
medlemmar i kommittén för långsiktsplanering, för att överensstämma med de 
senaste ändringarna i de internationella stadgarna och arbetsordningen.  

 
KONGRESSKOMMITTÉ 
 

1. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i delegatkommittén, vilka 
hjälper till utan annan ersättning, DG Elect, DG Elect gruppledare och det 
internationella huvudkontorets personal som kommer att delta i kongressen i Las 
Vegas. 
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2. Ändrade programmet för den internationella kongressen i Las Vegas 2018. 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Beviljade skyddande status till klubbar som drabbades av orkanen Maria i 
multipeldistrikt 51 (Puerto Rico) fram till den 9 april 2018.    

2. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser från multipeldistrikt 20 
(New York), multipeldistrikt 105 (Storbritannien och brittiska öarna), 
multipeldistrikt 410 (Sydafrika), distrikt 322 B (Indien) och distrikt 403 A2 
(Västafrika). Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser från distrikt 
316 A (Indien), distrikt 316 H (Indien) och 3232 B (Indien), förutsatt att 35 
klubbar och 1 250 medlemmar i varje föreslaget nytt distrikt har fullgjort sina 
skyldigheter innan den 31 december 2017.   

3. Beviljade ytterligare USD 147 000 till utveckling och expansion av 
kvinnoinitiativet, vilket kommer att lanseras nästa verksamhets år.  

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för första kvartalet 2017-2018, vilken visar ett underskott. 
2. Godkände ändringarna gällande den allmänna rese- och ersättningspolicyn i den 

internationella styrelsens policymanual.   
 

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände kursplanen, programmet och teamet av gruppledare för DG Elect-
seminariet 2018. 
 

KOMMITTÉN FÖR MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
 

1. Beviljade tre ansökningar om PR-anslag, USD 6 000 till multipeldistrikt LB 
(Brasilien), USD 2 500 till enkeldistrikt 50 (Hawaii) och USD 2 500 till 
enkeldistrikt 415 (Algeriet). 

2. Erhöll godkännande från kommittén för finanser och det internationella 
huvudkontorets verksamhet att stödja två nya informationsdagar i Indien och 
Korea till ett belopp om USD 295 400, för att täcka den totala kostnaden över ett 
år för programmet i Indien och den totala kostnaden över tre år för programmet i 
Korea. 

3. Reviderade kapitel XIX, Officiellt protokoll, i den internationella styrelsens 
policymanual för att återspegla det nya globala arbetsteamets struktur samt göra 
en ändring i rangordningen avseende tidigare guvernörsrådsordförande. 

4. Reviderade kapitel XIX, stycke D, i den internationella styrelsens policymanual 
för att stödja nya tävlingsprocedurer. Vidare, för att stödja de nya 
tävlingsprocedurerna, togs hela kapitel XIX, Internationella tävlingsregler, bort. 

  
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Förlängde pilotprogrammet ”Välkommen hem” till och med den 30 juni 2019. 
2. Antog en regel som förbjuder klubbkonsulter för nya klubbar att inta en post i det 

globala arbetsteamet, träder i kraft den 1 juli 2018. 
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3. Reviderade kapitel X, stycke A.5.a i den internationella styrelsens policymanual 
för att ge en ny klubb mer flexibilitet att begära klubbnamn som inte inleds med 
det område där klubben är belägen.   

4. Uppdaterade den internationella styrelsens policymanual för att återspegla den 
tidigare godkända ökningen av inträdesavgiften från USD 25 till USD 35, för 
både nya medlemmar och nya chartermedlemmar. 

5. Reviderade kapitel XVII, stycke C.4 i den internationella styrelsens policymanual 
för att tillåta Leo Lion-medlemmar och studentmedlemmar att inrapportera data 
och information i MyLCI, utöver att skicka in formulär. 

6. Reviderade kapitel X, stycke A.3 i den internationella styrelsens policymanual 
avseende tidsperioden för charteravgifter, för att ge klubbar tillräckligt med tid att 
betala för chartermedlemmar som godkänts och lagts till under de första 90 
dagarna. 

7. Ändrade kapitel X, stycke C.3 i den internationella styrelsens policymanual för att 
tillåta kommittén för medlemsutveckling att godkänna klubbprotester genom 
omröstning, för att lösa protester inom rimlig tid. 

 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Utnämnde ytterligare en mottagare av utmärkelsen Årets Leo 2016-2017. 
3.       Uppdaterade kvalifikationer och valprocess för leodistrikts- och 

multipeldistriktstjänstemän. 
4.       Justerade kapitel XXIV, stycke B.2., i den internationella styrelsens policymanual för att 

lägga till en tredje vice ordförande i det globala arbetsteamets internationella struktur. 
5.       Reviderade kapitel XXII, stycke A.17, i den internationella styrelsens 

policymanual för att uppdatera kvalifikationer och nomineringsprocess för 
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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