
SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

NEW ORLEANS, LOUISIANA, USA 
29 SEPTEMBER - 4 OKTOBER 2009 

 
 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 
1. Godkände revisionsrapporter per den 30 juni 2009 från Lions Clubs International och 

Lions Clubs International Foundation. 
 
 

STADGEKOMMITTÉN 
 
1. Godkände användande av uttrycket "en vuxen i sällskap" eller annan lämplig variation 

att ersätta "partner" i organisationens policy, procedurer och arbetssätt att träda i kraft 
omedelbart och att införas så snabbt som administrativt möjligt i så stor omfattning som 
möjligt. 

 
2. Godkände att organisationens juridiska rådgivare och sekreterare inger juridiska hand-

lingar och fortsätter försvar avseende yrkande om ansvar. 
 
3. Godkände mindre ändringar av Kapitel XV, Bilaga A, i den internationella styrelsens 

policymanual. 
 
4. Godkände ändringar av Kapitel XV, Bilaga G, i den internationella styrelsens policy-

manual att omfatta leoklubbmedlemmar i policyn om personlig information. 
 
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Fastställde registreringsavgift för leomedlemmar till den internationella kongressen 2010 

i Sydney om USD 10 för leomedlemmar i åldern 12-17 år och USD 80 för leomedlemmar 
i åldern 18-30 år. 

 
2. Fastställde dagersättning till den internationella kongressen 2010 i Sydney. 
 
3. Ändrade prioritering av startdatum för framtida internationella kongresser i samband 

med anbud. 
 
4. Ändrade de dagar kongresshall krävs för internationella kongresser. 
 
5. Reviderade certifieringsprocessen genom att upphöra med utsändande av delegat-

formulär för delegater/suppleanter till klubbsekreterare och istället publicera formuläret 
på LCI:s webbplats, tillsammans med formuläret för bekräftelse av kongressregistrering, 
samt publicera formuläret i februari och mars månads utgåva av tidningen LION. Andra 
vice distriktsguvernör har lagts till som godkänd namnteckning på plats vid internationell 
kongress. 

 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
 
1. Återkallade stiftelsebrevet i Lions Club Guayaquil Urdesa Norte. 
 
2. Utnämnde tidigare distriktsguvernör Joaquim Gasper de Melo Albino att fylla den  
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 vakanta posten som distriktsguvernör i distrikt 115-CN, Portugal. 
 
3. Godkände Qingdao, Kina, som ett nytt tillfälligt distrikt, att träda i kraft vid slutet av den 
 internationella kongressen 2010. 
 
4. Utsåg samordningslion för verksamhetsåret 2009-2010. 
 
5. Beviljade ansökan om ändring av distriktsgränser insänd av multipeldistrikt 5, Kanada/ 

USA, multipeldistrikt 355, Korea, distrikt 307-A, Indonesien, och distrikt 301-B, 
Filippinerna. 
 

6. Ändrade namn på Serviceutmärkelse till Utmärkelse för återuppbyggnad av klubb, för att 
ge erkänsla till medlemmar som har återfört en klubb från status quo, avstängning, ned-
läggning eller som har återuppbyggt en klubb med färre än 15 medlemmar till att bli en 
aktiv och livskraftig klubb med mer än 20 medlemmar. 
 

7. Inrättade ett certifikat för sammanslagen klubb, vilket kan beställas i samband med 
sammanslagning av klubbar. 

 
8. Utökade roll och ansvar för andra vice distriktsguvernör, för att understryka behovet av 

stöd till klubbar som stängts av på grund av finansiella skäl. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 
1. Godkände prognosen för första kvartalet 2009-2010, vilken visar ett överskott. 
 
2. Godkände The Charles Schwab Trust Company som förvaltare av tillgångar i pensions-

plan för anställda i The International Association of Lions Clubs och i The International 
Association of Lions Clubs plan för pensionssparande för anställda. 
 

3. Begärde att stadgekommittén upprättar ett ändringsförslag om att flytta avsnittet med-
lemsavgifter från de internationella stadgarna till den internationella arbetsordningen, att 
presenteras vid den internationella kongressen 2010 för godkännande. 
 

4. Ändrade mål, krav och uppgift avseende kommittén för finanser och huvudkontorets 
verksamhet. 

 
5. Ändrade den internationella styrelsens policymanual avseende öppnande av nya 

bankkonton. 
 
6. Ändrade den internationella styrelsens policymanual att numera kräva att de budge-

terade prognoserna över fem år skall granskas varje år vid den internationella styrelsens 
möte i oktober/november för att fastställa om ändring av medlemsavgift kan behövas. 
 

7. Godkände mindre förtydligande i den internationella styrelsens policymanual avseende 
vilodag. 

 
 
LCIF 
 
1. Reviderade allokering för de medel LCIF förvaltar för att stödja gåvor i form av livränta  
 och permanenta donationer. 
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2. Godkände ändring av program och aktiviteter gällande anslag beviljat till The Carter 
Center for Onchocerciasis Elimination in Program in the Americas (OEPA).  På begäran 
av The Carter Center har ett anslag för trakomkontroll i Mali och Niger återkallats. 
 

3. Förnyade ett treårigt kontrakt med Världshälsoorganisationen avseende SightFirst  
 teknisk service till ett belopp om USD 1 481 430,00. 
 
4. Godkände ett anslag om USD 1 000 000,00 för att förlänga Lions Special  Olympics 

Opening Eyes-programmet. 
 
5. Beviljade 46 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett 

belopp om totalt USD 2 180 468,00. 
 
6. Bordlade sex stycken anslagsansökningar. 
 
7. Reviderade kriterier och regler för speciella anslag. 
 
8. Antog ändringsförslag som krävs avseende ingivande av ansökan om "filialkontor" och 

för att ansöka om nödvändiga godkännanden hos The Reserve Bank of India avseende 
verksamheten vid stiftelsens kontor i Mumbai, Indien. 

 
 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 
 
1. Godkände program och kursplan för DG Elect-seminariet 2010. 
 
2. Godkände gruppledare i den kinesisktalande gruppen vid DG Elect-seminariet 2010. 
 
3. Godkände gruppledare i den spansktalande gruppen vid DG Elect-seminariet 2010. 
 
4. Ändrade ansvar för godkännande av föreslagna instruktörer vid DG Elect-seminariet,  

och eventuella ytterligare ändringar, från den internationella styrelsens möte i juni/juli 
eller oktober/november till den verkställande kommitténs möte i augusti. 
 

5. Tog bort avsnittet i den internationella styrelsens policymanual avseende programmet 
 regionala utvecklingsinstitut för instruktörer, vilket avslutades i juli 2009. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 
1. Ändrade struktur och process för att utse China Affairs Coordination Committee. 
 
2. Ändrade struktur för Lions Exploratory Steering Committee för Kuba. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Inrättade en process för befintliga medlemmar att uppdatera sin medlemstyp till Leo  

Lion. Ett exemplar av certifikat för leomedlems tidigare medlemsår (LEOCMC) och 
formulär för certifiering av studentmedlem och Leo till Lion (STU-5) måste skickas in. 
 

2. Tog bort posterna klubbfilialkoordinator och vice koordinator och inrättade posterna 
president, sekreterare och kassör. 

 
3. Godkände att klubbfilialpresidenten kan sitta med i moderklubbens styrelse. 
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4. Godkände kravet om fem medlemmar för att bilda en klubbfilial. 
 
5. Godkände kravet att en klubb måste vara aktiv i ett år och en dag innan en  
 extensionutmärkelse kan utdelas till den/dem som bildat klubben. 
 
6. Godkände utfärdande av distriktsguvernörens utmärkelse för nyklubbildning till  
 närmast föregående distriktsguvernör efter den 1 juli året efter ämbetsåret. 
 
7. Godkände revisionsstadgar för det globala medlemsteamet 2009-2010 att omfatta  
 ändringar i de nordamerikanska flygbolagens procedur för bokning av flygbiljetter. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 
1. Tillförde USD 150 000,00 till PR-budgeten för marknadsföring utanför USA. 
 
2. Ökade antalet presidentmedaljer till 1 125 och ökade antalet ledarskapsmedaljer till 
 1 280. 
 
3. Tog bort Fototävlingen och PR-idétävlingen. 
 
4. Uppmuntrade de officiella utgåvorna av tidningen LION att använda de nya varumärkena 

och att följa administrativ och redaktionell policy. 
 
 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Utnämnde de lionmedlemmar och leomedlemmar som skall ingå som medlemmar och 

suppleanter i leoprogrammets rådgivande kommitté under åren 2009-2010 och 2010-
2011. 

 
 
 
 
Mer information om den internationella styrelsens resolutioner finns på organisationens webb-
plats www.lionsclubs.org. Du kan även kontakta det internationella huvudkontoret via telefon 
630-571-5466. 
 
 
 
 

*********** 

http://www.lionsclubs.org/
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