
SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

CHICAGO, ILLINOIS, USA
8 – 12 OKTOBER 2004

STADGEKOMMITTÉN

1. Godkände ett seminarium i etisk standard att genomföras vid den internationella
kongressen 2005.

2. Godkände ett seminarium i konfliktlösning att genomföras vid den internationella
kongressen 2005.

3. Utnämnde en ny inregistrerad agent för staten New Mexico, USA.

4. Reviderade avdelningen gällande area forum i den internationella styrelsens policymanual
att inkludera uppgifter för den direktor som utnämnts i Forum Planning Committee.

5. Reviderade avdelningen gällande area forum i den internationella styrelsens policymanual
för att förtydliga reglerna gällande ersättning av reseutgifter.

6. Ändrade reglerna i Stadgar och arbetsordning för distrikt för att fastställa lägsta
kvalifikationer för en lionmedlem för att vara kvalificerad att fylla en obesatt post som
distriktsguvernör.

7. Ändrade reglerna i Stadgar och arbetsordning för multipeldistrikt att innehålla en policy att
distriktsguvernörer inte samtidigt skall tjänstgöra som guvernörsrådsordförande.

8. Antog ett förslag, vilket skall rapporteras till den internationella kongressen 2005 för beslut,
för att den internationella Arbetsordningen skall ändras så att denna innehåller en policy
att distriktsguvernörer inte samtidigt skall tjänstgöra som guvernörsrådsordförande.

9. Antog ett förslag, vilket skall rapporteras till den internationella kongressen 2005 för beslut,
för att den internationella Arbetsordningen skall ändras så att Auditing Committee läggs till
som en av den internationella styrelsens fasta kommitté er.

10. Antog ett förslag, vilket skall rapporteras till den internationella kongressen 2005 för beslut,
för att den internationella Arbetsordningen skall ändras för att begränsa distrikt (enkel-,
del- och multipel) att inte stödja mer än en (1) kandidat till mer än en (1) post i den
internationella styrelsen.

11. Antog ett förslag, vilket skall rapporteras till den internationella kongressen 2005 för beslut,
för att den internationella Arbetsordningen skall ändras så att det krävs att en kandidat till
en internationell post, vilken söker stöd vid ett Riksmöte, först måste ha säkerställt stöd i
hans eller hennes distrikt.



KONGRESSKOMMITTÉN

1. Fastställde dagtraktamente för utsedda medlemmar i Credentials Committee, vilka
tjänstgör utan annan ersättning, DG Elect och det internationella huvudkontorets personal
vilka kommer att delta i den internationella kongressen 2005.

2. Godkände ett seminarium att genomföras vid den internationella kongressen 2005.

3. Reviderade policyn för att inkludera leomedlemmar i paraden och att tillåta dem att bära
leofanan.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE

1. Godkände återkallandet av stiftelsebrev för 615 klubbar (8 220 medlemmar).

2. Godkände upphävande av tidigare återkallade stiftelsebrev i fyra klubbar.

3. Utsåg tillfällig zonordförande i Albanien.

4. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser från Tyskland, Sri Lanka, Japan
och Nigeria att träda i kraft den 1 juli 2005.

5. Godkände återkallande av förslag gällande ändring av distriktsgränser, vilka tidigare sänts
in från Indien (324-D3) och Nepal.

6. Godkände fem seminarier för distrikts- och klubbtjänstemän att genomföras under den
internationella kongressen 2005.

7. Reviderade listan av Coordinating Lions som kommer att delta i Eastern/Central Europe
Project.

8. Reviderade reglerna i den internationella styrelsens policymanual gällande att placera
klubbar i status quo.

9. Reviderade fordringarna gällande den 100 %-iga distriktsguvernörens utmärkelse och
klubbpresidentens excellensutmärkelse.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Ett överskott i budgeten för verksamhetsåret 2004- 2005 prognostiserades.

2. Ändrade revisionsreglerna för DG Elect-seminariets gruppledare.

3. Vicepresident Mehta auktoriserades att ingå leasingavtal i Indien för att ersätta befintliga
kontorslokaler.



4. Godkände ett förslag innebärande att om en tidigare internationell direktor inte har använt
sin budget under de två senaste åren samt till och med den 31 maj innevarande år
kommer dennes budget att förverkas.

5. Godkände ny styrelsepolicy för Audit Committee.

6. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende upphörandet av
dröjsmålsränta.

7. Lade till förtydligande gällande serviceutmärkelser för anställda i den internationella
styrelsens policymanual.

8. Distriktsguvernörernas budgetar kommer att uppgå till genomsnittet av de två föregående
distriktsguvernörernas utgifter och det slutgiltigt godkända budgetbeloppet för den närmast
föregående distriktsguvernören. Detta gör det möjligt att distribuera budgetarna före
inledningen av distriktsguvernörens ämbetsår.

9. Lämnade förslag till Stadgekommittén att ändra den internationella arbetsordningen med
att lägga till Auditing Committee som en av den internationella styrelsens fasta kommittéer.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Antog verksamhetsregler och policy för Audit Committee of LCI and LCIF att inkluderas
både i LCIF-kapitlet i den internationella styrelsens policymanual och i LCIF:s Policy och
verksamhetsmanual.

2. Godkände en omfattande verksamhetsplan för penninginsamlingsaktiviteten Campaign
SightFirst 2 och auktoriserade Campaign SightFirst 2 International Committee att ansvara
för kampanjens dagliga verksamhet från och med den 1 november 2004 till och med
kampanjens avslutande den 30 juni 2008.

3. Godkände att LCI/LCIF:s administrativa chef och LCIF:s ordförande att slutföra och ingå
professionellt serviceavtal med Community Counceling Services (CCS) och att låta detta
företag tillhandahålla personal och professionell kampanjrådgivning för Campaign
SightFirst 2 penninginsamlingsaktivitet.

4. Godkände en preliminär budget icke överstigande USD 7,5 miljoner för den ovannämnda
penninginsamlingsaktiviteten till och med den 30 juni 2008.

5. Godkände, att träda i kraft omedelbart, att kvalificerade donationer till LCIF särskilt riktade
till Campaign SightFirst 2 skall vara kvalificerade för utmärkelsen Melvin Jones Fellowship.

6. Godkände att LCIF-ordföranden att slutföra sammansättningen av Campaign SightFirst 2
International Committee, vilken senare kommer att stadfästas av LCIF:s förtroenderåd.

7. Beviljade ett Core 4-bidrag om USD 3 850 029 för att förlänga Special Olympics – Lions
Clubs Internationals Opening Eyes Program från och med den 1 juli 2005 till och med den
31 december 2007.



8. Beviljade ett Core 4-bidrag om USD 100 000 att under två år utöka aktiviteterna inom
United States Blind Golf Association, förutsatt att finansiering från LCIF för nationella och
regionala turneringar matchas.

9. Antog verksamhetsregler för det nya Lions Affordable Hearing Aid Project (LAHAP).

10. Antog slutliga kriterier för de nya utmärkelserna LCIF Friend of Humanity och LCIF Helping
Hands, vilka ger erkänsla till lionmedlemmar som stödjer och tjänar LCIF.

11. Beviljade 60 ansökningar avseende standardbidrag, Core 4-bidrag och International
Assistance Grant till ett totalt belopp om USD 2 339 209. Tre ansökningar bordlades och
en avslogs.

KOMMITTÉN FÖR LEDARUTVECKLING

1. Godkände schema, kursplan och lärare till DG Elect-seminariet 2005.

2. Godkände två seminarier, Rollen för en internationell direktor och Konsten att ge erkänsla,
att genomföras vid den internationella kongressen 2005.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Godkände tillverkning av Leo Lions rockslagsmärke.

2. Godkände tillverkning av nål för lionklubbar vid högskolor och universitet.

3. Godkände medlemskapstillväxtseminarier att presenteras vid den internationella
kongressen 2005.

4. Tilldelade budgetar till varje konstitutionellt område för två kvinnosymposier och
omfördelade under lionåret oanvända medel efter den 1 mars.

5. Godkände konsultöverenskommelse mellan LCI och en internationell representant i
multipeldistrikt 300 Taiwan.

6. Godkände utfärdandet av påminnelse till lionmedlemmarna att klubbfilialmedlemmar som
konverterar till en lionklubb behöver inte betala transferavgiften om USD 20.

7. Godkände två nya procedurer att informera guvernörsrådsordförande om avvikelser som
upptäcks vid bildande av nya klubbar.

8. Godkände konceptet Mission 30 Team, vilket föreslagits av förste vicepresident för
verksamhetsåret 2005 – 2005.

9. Godkände ett treårigt test i MD 14 Pennsylvania att låta medlemstillväxtmaterial
(broschyrer, CD ROM-skivor) först skickas till multipeldistriktets kontor för att där hållas i
lager och att därefter kompletteras månadsvis.



10. Godkände upphörandet av Membership Key Award Program avseende fadderskap för
chartermedlemmar att träda i kraft den 30 juni 2005.

11. Godkände borttagande av föråldrad ordalydelse i den internationella styrelsens
policymanual avseende nedlagda program (JCI) och formulär för avgiftsbefrielse.

12. Begärde förberedelse av konstitutionellt tillägg för att öka avgiften för ständig medlem
samt för att skapa en ny medlemskategori, Lifetime Member.

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Skapade en kvalitetsstandard för tidningen THE LION.

2. Skapade ett standardiserat rapporteringsformulär avseende finanser för redaktörerna för
tidningen THE LION.

3. Lade till LCIF Friend of Humanity Award I Lions Clubs Internationals protokoll över
utmärkelser.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Antog ett treårigt pilotprogram för att stödja Lions Services for Children Worldwide
Symposium Program, vilket tillhandahåller finansiellt stöd för två årliga symposier i varje
konstitutionellt område.

2. Antog officiell logotyp för Lions Eye Bank Program.

3. Godkände teman för serviceaktivitetsseminarier och aktiviteter vid den internationella
kongressen 2005.

4. Ändrade listan avseende Lions Clubs International antagna serviceprogram.

5. Etablerade en ny extensionsutmärkelse för leoklubbprogrammet.

6. Skapade en utmärkelse för Lions service för barns distriktsordförande.

7. Etablerade en certifieringsprocedur för distrikt och multipeldistrikt avseende Lions
ungdomsutbytesprogram.
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