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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

CHICAGO, ILLINOIS, USA
17 – 21 OKTOBER 2003

STADGEKOMMITTÉN

1. Godkände ett försäkringsseminarium att hållas vid den internationella kongressen 2004 i
Detroit/Windsor.

2. Granskade protest gällande ändring av distriktsgränser i distrikt 324-A1.

3. Avslog protest gällande ändring av distriktsgränser i distrikt 324-A1.

4. Klargjorde reglerna för protest för att lösa protester utan rättsprocess.

5. Granskade protest gällande godkännande av kandidatur vid val av en internationell direktor i
distrikt 310.

6. Godkände protest gällande godkännande av kandidatur vid val av en internationell direktor i
distrikt 310. Valet ogiltigförklarades och nyval beordrades.

7. Utsåg internationell direktor Melvin M. Nakamura till ny officiell representant för Hawaii.

8. Föreslog ett tillägg till den internationella arbetsordningen att ta bort kravet att den internationella
styrelsen måste hålla ett årligt möte vid det internationella huvudkontoret.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Godkände en Lions Festival under den internationella kongressen 2004 att hållas i Windsor,
Ontario, Kanada fredag den 9 juli klockan 12.00 – 15.30.

2. Godkände revidering av officiella program vid den internationella kongressen i Detroit/Windsor.

3. Godkände ett dagtraktamente för medlemmar i Credentials Committee som tjänstgör utan annan
ersättning samt för DG-Elect, DG-Electseminariets lärare och personalen från det internationella
huvudkontoret som kommer att delta i den internationella kongressen 2004.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE

1. Godkände överföring av Lions Club Winnipeg Beach Donnottar-Lakeside från distrikt 5M-13 till
distrikt 5M-11 i Minnesota, USA.

2. Godkände återkallande av stiftelsebrev för 435 klubbar.



2

3. Godkände upphävande av tidigare återkallade stiftelsebrev i fyra klubbar då orsakerna till
klubbarnas avregistrering hade undanröjts.

4. Godkände förändringen gällande den norra delen av Cypern som ett icke distriktsindelat
område. De fem klubbarna i området skall ändra sina namn senast den 1 april 2004, enligt
styrelsens tidigare beslut. Om så inte sker kommer klubbarnas stiftelsebrev att återkallas. Dock
har klubbarna möjlighet att reorganisera sig med nya klubbnamn.

5. Godkände att skicka en förfrågan till guvernörsrådet i MD 118 i Turkiet för att försöka lösa
problemen i distrikt 118-U gällande fjorton klubbar i distriktet som inte är eniga.

6. Godkände tio förslag gällande nya distriktsgränser att gälla från den 10 juli 2004 samt bordlade
ett förslag.

7. Beslutade Timor Leste att vara en del av distrikt 201-Q1, Australien.

8. Godkände statusändringen från distrikt 120 i Estland från tillfälligt distrikt till enkeldistrikt.

9. Godkände sju seminarier för distrikts- och klubbtjänstemän att hållas under den internationella
kongressen 2004 i Detroit/Windsor.

10. Godkände kostnaden för en översättare i Hindi vid DG-Electseminarier och internationella
kongresser för de kommande tre internationella kongresserna med ett högsta belopp om USD
2 500 per år.

11. Tog bort reglerna i den internationella styrelsens policymanual gällande att distriktguvernörens
brevpapper skall tryckas vid det internationella huvudkontoret.

12. Reviderade reglerna gällande den 100 % -iga distriktsguvernörens utmärkelse att gälla från och
med juli 2004.

13. Reviderade reglerna gällande särskild ersättning av resekostnader för make/maka/sambo till
distriktsguvernörer i övergångsdistrikt.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Överförde överskottsmedel från Emergency Reserve till General Fund i enlighet med stadgarna.

2. Medlemmarna i Audit Committee skall sammanträffa en och en efter det att den årliga revisionen
har slutförts.

3. Godkände budget för det första kvartalet 2003-2004 med ett överskott om USD 71 123.

4. Fastställde mål i Strategic Plan utgåva 7.

5. Godkände en banklösning avseende Banco de la Republica Oriental de Uruguay genom att ge
fullmakt till Luis Solari Rodriguez.

6. Ändrade styrelsepolicyn gällande kontroll av tjänstemäns och direktorers utbetalningar av utgifter
i förskott samt återbetalning av personliga utgifter.
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7. Granskade distriktsguvernörernas utgifter inför styrelsemötet i mars/april 2004.

8. Granskade tidpunkt för distriktsguvernörernas utbetalningar av utgifter relativt tillgängliga medel
från klubbinbetalningar.

9. Reducerade veckoutskick till tjänstemän och distriktsguvernörer till en gång per vecka.

10. Tog bort Karen J. Dolinick och Peter J. Lynch som auktoriserade att utställa checkar.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Utsåg LCI/LCIF Joint Auditing Committee att efterfråga konkurrerande bud avseende
revisionsservice.

2. Godkände en förändring av budgeten för Lions-Quest och för en serviceöverenskommelse för
SightFirst Technical Advisor.

3. Utsåg LCIF att öppna ett bankkonto för 2003 års penninginsamlingsaktivitet via direktutskick.

4. Godkände en begäran från Lions September 11 Steering Committee att begränsa återstående
medel i September 11 Fund (cirka USD 950 000) att användas till retreats och läger för de
drabbade, vilka har visat sig vara mycket framgångsrika. Arton retreats och läger har hittills
genomförts till nytta för 800 drabbade.

5. Godkände flera åtgärder till stöd för Lions Affordable Hearing Aid Program (LAHAP), bland annat
1) ett bidrag för att genomföra ett möte med audiometrister för att granska data från
försöksverksamhet, 2) ett pilotprogram för att erbjuda hörapparater från LAHAP som en
medlemsförmån för lionmedlemmar i USA och Indien.

6. Godkände ett tvåårsbidrag om USD 153 720 till Tennessee Lion Eye Center och tillhörande
personal att tillhandahålla träning och tekniska hjälpmedel till mottagare av Core 4-bidraget
Children´s Eye Photoscreening.

7. Godkände en genomförbarhetsstudie för en större penninginsamlingsaktivitet till stöd för det
utökade SightFirst-programmet. Ett speciellt symposium kommer att genomföras för att där föra
samman talesmän för blinda, vetenskapsmän och andra experter för att identifiera nya
möjligheter att bekämpa blindhet i det 20:e århundradet och därmed dra nytta av nya
vetenskapliga rön.

8. Godkände 50 Standard, Core 4 och International Assistance Grants till ett totalbelopp om USD
2 095 100. Fyra bidragsansökningar bordlades.

9. Godkände en utökning av Melvin Jones Fellow Progressive Recognition Program upp till USD
100 000 nivån (från USD 60 000) och utökade med en speciell kategori av MJF erkänsla – LCIF
Humanitarian Partners – för bidragsgivare vars totala donationsbelopp uppgår till mer än USD
100 000. Preliminär design av rockslagsnål godkändes.

10. Ändrade LCIF Policy Manual and Board Policy Chapter avseende behöriga personer att teckna
bankkonton.
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KOMMITTÉN FÖR LEDARUTVECKLING

1. Godkände planering och lärare till DG-Electseminariet 2004 i Detroit/Windsor.

2. Med anledning av risk för ett lågt deltagande, endast 12 personer, av multipel-/enkeldistrikts
MERL-ordföranden, kommer MERL-ordföranden även på distriktsnivå att inbjudas att delta i
2004-2005 års seminarium för multipel-/enkeldistrikts MERL-ordföranden som representerar
Australien, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Indonesien och öar i Stilla Havet. Deltagande
distriktsordföranden kommer att vara ansvariga för alla resekostnader och hotellkostnader.
Kostnader för måltider och material betalas av LCI.

3. Utnämnande och rapportering av multipeldistriktens MERL-ordföranden, multipeldistriktens
ordföranden för lionklubbar vid högskolor och universitet och multipeldistriktens ordföranden för
utvecklande av kvinnligt medlemskap och medverkan skall göras av det sittande guvernörsrådet
före 1 juli i samråd med multipeldistriktens ordförande för ledarutveckling och multipeldistriktens
ordförande för medlemsutveckling.

Utnämnande och rapportering av enkeldistriktens MERL-ordföranden, enkeldistriktens
ordförande för lionklubbar vid högskolor och universitet och enkeldistriktens ordföranden för
utvecklande av kvinnligt medlemskap och medverkan skall göras av distriktsguvernören.

Utnämnande och rapportering av deldistriktens MERL-ordföranden, deldistriktens ordföranden
för lionklubbar vid högskolor och universitet och deldistriktens ordföranden för utvecklande av
kvinnligt medlemskap och medverkan skall göras av distriktsguvernören i samråd med
multipeldistriktens ordföranden för ledarutveckling och multipeldistriktens ordföranden för
medlemsutveckling.

4. Ändrade ämbetstiden för deldistriktens ordföranden för ledarutveckling till tre år för att
överensstämma med ämbetstiden för övriga ordföranden i deldistrikten.

5. Lade till rollen för multipeldistriktens ordföranden för ledarutveckling i styrelsens policymanual.

6. Två ledarskapsseminarier kommer att genomföras under den internationella kongressen 2004 i
Detroit/Windsor: Rollen för en internationell direktor och Erkänsla.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Med början verksamhetsåret 2004-2005 kommer material i Året runt-programmet för
medlemstillväxt inte att ha presidentens emblem.

2. Godkände medel till seminarier vilka erbjuds av multipeldistrikten till distriktsordföranden med
ansvar för medlemsutveckling, extension, retention, lionklubbar vid högskolor och universitet
samt för utvecklande av kvinnligt medlemskap och medverkan.

3. Godkände ett bidrag om USD 15 000 för medlemsutveckling i Indonesien (MD 307) att endast
användas under verksamhetsåret 2003-2004.

4. Godkände ett program som undantar kvinnor från inträdesavgift (USD 25) och charteravgift
(USD 30) under förutsättning att de blir medlemmar under perioden 1 november, 2003 – 30 juni,
2004.
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5. Godkände seminarier i medlemsutveckling under den internationella kongressen 2004 i
Detroit/Windsor.

6. Begärde att District and Club Administration Division samlar in namn och adresser till
regionordföranden och zonordföranden avseende verksamhetsåret 2004-2005.

PUBLIC RELATIONSKOMMITTÉN

1. Utökade listan av officiella utgåvor av tidningen THE LION at numera även omfatta Indonesien.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Lade till mål för internationella ungdomsutbyten och internationella ungdomsläger i
organisationens strategiska plan.

2. Godkände en överenskommelse gällande samarbete med The Hadley School for the Blind.

3. Godkände en endagskonferens för representanter för Lions ögonbanker att hållas vid det
internationella huvudkontoret i början av 2004.

4. Föreslog teman för serviceaktivitetsseminarier och evenemang vid den internationella
kongressen 2004 i Detroit/Windsor.

5. Godkände Lions Services for Children som ett nytt officiellt program från Lions Clubs
International.
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SUMMARY OF RESOLUTIONS CHICAGO OCTOBER 2003.SW


