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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

PEKING, KINA
DEN 4 – 9 OKTOBER 2006

STADGEKOMMITTÉN

1. Bekräftade tidigare beslut fattat av medlare i distrikt 308-B1 (Malaysia) avseende klagomåls-
ärende från Lions Club Kuala Lumpur (Host), vilket fattats i enlighet med reglerna för klago-
målsärende på distriktsnivå. Beslutet är slutgiltigt och bindande för alla parter, klagomåls-
ärendet från Lions Club Kuala Lumpur (Host) är avslaget, arkiverat i enlighet med konstitu-
tionella klagomålsärenden och alla ärenden avseende detta klagomål är därmed avslutade.

2. Tog bort inte längre bruklig tolkning i den internationella styrelsens policymanual avseende
medlemskap i fler serviceklubbar av liknande karaktär, värvning och klubbgränser samt
ändringsprocedurer i de internationella stadgarna och arbetsordningen.

3. Uppdaterade konstitutionella tolkningar i den internationella styrelsens policymanual av-
seende delegatstatus för guvernörsrådsordförande vid internationella kongresser och
geografiska gränser för distrikt avseende förslag till ändring av distriktsgränser för att
återspegla de ändringar som nyligen har gjorts i de internationella stadgarna och arbets-
ordningen.

4. Tolkade fordringarna för kandidatur i den internationella arbetsordningen, Artikel III, Moment
2 och 3, vilka antogs vid den internationella kongressen 2006, vilka säger att kongressen i ett
enkeldistrikt eller ett deldistrikt endast kan stödja en kandidat till en post som internationell
tjänsteman under förutsättning att sagda distrikt uppfyller minimifordringarna för distrikt i
enlighet med Artikel II, Moment 2, i den internationella arbetsordningen vid tiden när sådant
stöd utfärdas. Detta avser stöd till kandidatur som utfärdats efter den 4 juli 2006, men gäller
inte stöd till kandidatur som har utfärdats före den 4 juli 2006.

5. Reviderade konstitutionell tolkning i den internationella styrelsens policymanual avseende
kvalifikationer att väljas i enlighet med Artikel III, Moment 5(a) i den internationella arbets-
ordningen, för att överensstämma med organisationens arbetssätt sedan lång tid, vilket ger
kandidater en rimlig möjlighet att försöka att bli valda vid en internationell kongress innan de
söker ytterligare stöd från sina distrikt och som förhindrar överlappning eller olika giltighetstid
för stöd från deldistrikt och multipeldistrikt.

6. Antog en resolution, vilken skall presenteras vid den internationella kongressen för beslut,
avseende tillägg i Artikel IX, Moment 2(a) i den internationella arbetsordningen för att ändra
hur ofta revisioner genomförs från varje halvår (eller oftare) till årligen.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Fastställde dagersättning för Credentials Committee, distriktsguvernör elect och personal vid
det internationella huvudkontoret för den internationella kongressen 2007.

2. Uppdaterade certifieringsprocedurer och röstningsprocedurer inför den internationella kon-
gressen 2007.
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KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände återkallande av stiftelsebrevet i 173 klubbar.
2. Godkände sju förslag gällande ändring av distriktsgränser.
3. Godkände att Membership Development Committee är direkt ansvarig för Eastern/Central

Europe Project samt överförde alla tillhörande budgetärenden till Extension and Membership
Division.

4. Överförde reglerna kring sammanslagning av klubbar i den internationella styrelsens policy-
manual från kapitlet Juridiska ärenden till kapitlet Klubbar.

5. Utnämnde distriktsguvernören i distrikt 315-B1.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Godkände prognosen för det första kvartalet 2006 – 2007, vilken visar ett överskott.
2. Godkände Janet Bianchetta som firmatecknare för organisationens bankkonton.
3. Ökade ersättningen för resor med bil till USD 0,28 per mile (USD 0,173 per kilometer) att

träda i kraft den 1 januari 2007.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

1. Godkände överföring av USD 8 720 953 från budgetreserven för humanitära anslag för att
tillhandahålla delfinansiering av budgeten för humanitära anslag under verksamhetsåret
2006 – 2007.

2. Godkände beloppet USD 13 099 999 som det totala tillgängliga beloppet för humanitära
anslag under verksamhetsåret 2006 – 2007.

3. Godkände LCIF:s ordförande, Ashok Mehta, att allokera återstående medel som avsatts till
tsunamikatastrofen i södra Asien.

4. Reviderade reglerna angående Nödfallsanslag för att förtydliga vilka som kan vara be-
rättigade till dessa och för att införa en tidsgräns om 30 dagar för att sända in ansökningar.

5. Förnyade kontraktet med Världshälsoorganisationen WHO avseende teknisk service till
SightFirst till ett belopp om USD 1 220 400.

6. Godkände en ökning av stöd till The International Agency for Prevention of Blindness/Vision
2020.

7. Godkände genomförande av rekommendationer från SightFirst underkommitté.
8. Godkände SightFirst II-dokument avseende utnämningspolicy och process för utveckling av

donatorer.
9. Utnämnde medlemmar i USA Lions Quest styrkommitté.
10. Godkände ett förslag avseende utvecklingsbedömning från Community Counselling Services

(CCS) till ett belopp om USD 60 000.
11. Avslog en ansökan om Core 4-anslag från United States Blind Golf Association.
12. Godkände ett Core 4 tekniskt assistansanslag om USD 139 541 till programmet för ögon-

undersökningar av barn.
13. Godkände riktlinjer för konfliktlösning att inkluderas i LCIF:s verksamhets- och policymanual.
14. Godkände firmatecknare avseende LCIF:s konton i Northern Trust.
15. Godkände firmatecknare avseende LCIF:s olika investeringskonton.
16. Reviderade kriterierna för standardanslag på pilotbasis, vilka skall granskas vid LCIF:s

verkställande kommittés möte i juni 2008.
17. Beviljade 75 stycken standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till

ett belopp om totalt USD 2 999 396.
18. Bordlade fem anslagsansökningar.
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KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

1. Godkände plan, program, kursplan och föreslagna gruppledare för DG Elect-seminariet
2007.

2. Godkände standardisering av delar av det årliga träningsprogrammet för VDG/DG Elect
inklusive programmet för DG Elect-seminariet.

3. Godkände utvecklande och genomförande av ett omfattande resurscenter för ledarskap på
Lions webbplats. Första genomförande planeras till januari 2007.

4. Godkände att högst tio lionmedlemmar från Indonesien deltar i OSEAL Senior Lions
Leadership Institute 2006 i Kuala Lumpur Malaysia den 7 – 11 november 2006, baserat på
geografisk närhet.

5. Godkände ett nytt program för att stödja träning av klubbtjänstemän i enkeldistrikt och i
tillfälliga enkeldistrikt.

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING

1. Godkände den tillförordnade administrativa chefen att upprätta kontrakt med marknads-
förings- och kommunikationsfirman Lipman Hearne avseende ett projekt på åtta månader för
att undersöka organisationens varumärke, skapa en plattform för att positionera varumärket
och att utveckla en marknadsföringsplan för varumärket.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Utökade programmet för anslag till medlemsprogram, för att därmed öka antalet tillgängliga
anslag och för att stödja en bredare spännvidd av rekryteringsaktiviteter, till exempel initiativ
för riktad marknadsföring och stöd till växande marknader i underutvecklade områden.
Högsta tillgängliga anslagsbelopp är USD 5 000 per ansökan.

2. Godkände ett anslag till medlemsprogram till ett belopp om USD 5 000, vilket sökts av distrikt
19-B, Washington, USA.

3. Godkände en utmärkelse till klubbar som rekryterar tio nya familjemedlemmar före den 30
juni 2007, vilka kommer att erhålla ett tygmärke till klubbstandaret. Dessutom en utmärkelse
till distrikt som rekryterar 30 nya familjemedlemmar eller chartrar en ny familjeklubb, vilka
kommer att erhålla en nål med en diamant. Distrikt som rekryterar 30 nya familjemedlemmar
och chartrar en ny familjeklubb kommer att erhålla en nål med två diamanter.

4. Godkände ett nätverk på Internet, vilket kommer att göra det möjligt för lionmedlemmar att
kontakta andra lionmedlemmar för att utbyta idéer, söka råd för projekt och för att finna andra
lionmedlemmar med liknande intressen. Nätverket på Internet kommer att införas på prov.

5. Godkände mindre revideringar i den internationella styrelsens policymanual avseende
programmet för familjemedlemskap.

6. Förlängde resolutionen som antogs i juni 2006 avseende godkännande av klubbutveckling i
Irak, vilken enligt det ursprungliga beslutet skulle upphöra den 31 december 2006, men som
nu kommer att gälla till och med den 30 juni 2007.

7. Godkände handlingssteg för att öka stödet till medlemsutveckling i östra Europa och i
Centraleuropa.
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KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Fastställde ett program för PR-anslag i multipeldistrikt/enkeldistrikt.
2. Godkände Paul Martin att uppdatera boken ”We Serve, A History of the Lions Clubs” till en

kostnad om USD 50 000.
3. Tog bort fordringen ”90 % av klubbarna måste ha fullgjort sina skyldigheter” avseende

kvalifikationerna för distrikt att erhålla matchande PR-anslag.
4. Godkände officiella utgåvor av tidningen THE LION i Bangladesh och i Rumänien.
5. Tog bort Uppdrag 30-positionerna i Lions Clubs Internationals officiella protokoll.
6. Tog bort Kampanj SightFirst II Koordinatorer från nuvarande plats och placerade dem efter

distriktsguvernörer i Lions Clubs Internationals officiella protokoll.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Godkände 14 distrikt att erhålla USD 2 000 för täckande av vissa kostnader i samband med
genomförande av regionala leokonferenser under verksamhetsåret 2006 – 2007.

2. Godkände teman vid seminarier om serviceaktiviteter, vilka kommer att genomföras vid Lions
internationella kongress 2007.

3. Godkände 11 distrikt att erhålla USD 2 000 för täckande av vissa kostnader i samband med
genomförande av symposier för att stödja Lions service för barn under verksamhetsåret 2006
– 2007.

4. Godkände en gemensam utmärkelse från LCIF-UNICEF för att ge erkänsla för donationer
om USD 500 eller mer till LCIF riktade till UNICEF:s program Skola i låda.

5. Slog samman Lions ungdomsutbytesprogram och Lions ungomslägerprogram till ett program
vid namn Lions program för internationella ungdomsläger och ungdomsutbyte, att träda i kraft
den 6 juli 2007.

6. Ändrade titeln på Ungdomsutbytesordförande till Ordförande för ungdomsläger och ung-
domsutbyte, att träda i kraft den 6 juli 2007.

7. Godkände mindre ändringar i den internationella styrelsens policymanual avseende distrikts-
guvernörens besök i leoklubbar, Lions ALERT-program och i programmet Lions tjänar
mänskligheten.

*****


