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SAMMANFATTNING AV
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT

EDINBURGH, SKOTTLAND
1 - 4 OKTOBER 2010

STADGEKOMMITTÉN

1. Överförde policy om kongressnålar från kapitlet klubbrekvisita i den internationella
styrelsens policymanual till varumärkespolicyn i det juridiska kapitlet i den internationella
styrelsens policymanual samt förenklade policyns text.

2. Reviderade proceduren för konfliktlösning i distrikt och multipeldistrikt i den internationella
styrelsens policymanual för att förtydliga hänvisningar till tillämpligt distrikt (enkel-, del- eller
multipel-).

3. Reviderade proceduren för konfliktlösning i klubbar i den internationella styrelsens policy-
manual genom att ändra proceduren avseende utnämning av medlare och protest mot
utnämning av medlare, vidare inrättande av en administrativ avgift om USD 50 samt för-
tydligande av hänvisningar till tillämpligt distrikt (enkel- eller del-).

4. Antog en resolution att läggas fram för delegaterna vid den internationella kongressen 2011
att ändra Artikel XII, Moment 2, i den internationella arbetsordningen om att öka medlems-
avgiften med USD 4,00 under två år med början den 1 juli 2012 samt förenklade texten i
detta avsnitt.

KONGRESSKOMMITTÉN

1. Godkände kongressregistreringsavgifter för leomedlemmar avseende den internationella
kongressen 2011 i Seattle, USA. Leomedlemmar 12-17 år USD 10,00 respektive leo-
medlemmar 18-30 år USD 50,00.

2. Godkände Kevin Scruggs att framträda och att vara konferencier vid den internationella
showen vid kongressen 2011 i Seattle, USA.

3. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i Credentials-kommittén, DG Elect, DG
Elect-seminariets gruppledare och det internationella huvudkontorets personal avseende
kongressen 2011 i Seattle, USA.

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION

1. Godkände att klubbar i Shenyang och Xian, Kina, kan bilda ett tillfälligt distrikt när 17
klubbar och 450 medlemmar har uppnåtts samt godkände den verkställande kommittén att
tilldela ett distriktsnummer och att utnämna en distriktsguvernör i det tillfälliga distriktet för
verksamhetsåret 2010-2011.
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2. Utökade det tillfälliga distriktet 386 att även omfatta provinsen Zhejiang, Kina.

3. Fastslog att gränserna för distrikt 322-F ligger inom landet Bhutan.

4. Ändrade den internationella styrelsens policymanual avseende reglerna i Guiding Lion-
programmet att ingen Guiding Lion får stödja mer än två klubbar i taget samt att varje
Certified Guiding Lion måste gå igenom kursen för Certified Guiding Lion var tredje år för att
fortsätta att vara certifierad.

5. Ändrade den internationella styrelsens policymanual avseende utgifter i samband med DG
Elect-seminariet att förlänga antal dagar på hotell med en dag, för att därmed göra det
möjligt för alla DG Elect att delta i den internationella kongressens evenemang.

6. Ändrade den internationella styrelsens policymanual avseende nedläggning av klubbar att
kräva att distriktsguvernören skickar in en plan för återuppbyggnad av klubb inom 30 dagar
för att undvika nedläggning och att mätbara framsteg måste göras inom sex månader för att
klubben ska vara kvar i status quo och undvika nedläggning.

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET

1. Godkände prognosen för det första kvartalet verksamhetsåret 2010-2011, vilken visar ett
överskott.

2. Ändrade Kapitel XXII, Sidan XXII-8 och stycke E.1.b. i den internationella styrelsens policy-
manual att kräva godkännande av biljettpris i förväg när detta överstiger USD 1 000.

3. Ändrade policyn för resor i samband med klubbesök där tur och returresan överstiger 966
kilometer att ansökan om godkännande av sådan resa skall skickas in till Finansdivisionen
och inte till den internationella presidenten.

4. Godkände kompensation avseende uppgradering för tidigare internationella presidenter i
samband med resor på mer än tio timmar, ej inkluderat tid på marken för anslutningsflyg.
Kompensationen är skillnaden mellan det faktiska biljettpriset och lägsta biljettpris i
Business-klass, vilket eventuellt måste rapporteras till lokal skattemyndighet och beskattas.

5. Godkände mindre ändringar avseende hyrbilar i Kapitel XXII, sidan XXII-9, stycke E.1.e. i
den internationella styrelsens policymanual.

LCIF

1. Reviderade investeringspolicyn för att: a) Återspegla en ökning av den övre gränsen för
allokering av investeringar i räntebärande papper och aktier i den allmänna fonden och b)
Lägga till text avseende investeringar för planerade gåvor.

2. Sköt upp genomförande av urvalsprocessen för framtida LCIF styrkommittéer till dess att
ytterligare diskussioner har genomförts vid mötet i april 2011 samt återkallade delar av
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resolution 14 avseende urvalsprocessen, vilken godkändes vid förtroenderådets möte i juni
2010.

3. Beviljade 36 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4-anslag till ett
belopp om totalt USD 1 840 614,00.

4. Bordlade en anslagsansökan.

5. Godkände ett anslag om USD 1 123 606,00 för att förlänga Lions-Special Olympics Opening
Eyes-programmet.

6. Inrättade posten LCIF assisterande kassör som en ej röstberättigad post och utsåg LCIF:s
finansiella analytiker att inta posten.

7. Uppdaterade investeringsavsnittet i LCIF:s kapitel i den internationella styrelsens policy-
manual med ny text avseende konto i Northern Trust för stiftelsens planerade gåvor.

8. Uppdaterade revisionsstadgarna i LCIF:s kapitel i den internationella styrelsens policy-
manual för att: a) Inkludera LCIF:s styrkommitté och b) Uppdatera avsnittet om resor med
flyg.

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING

1. Godkände tidigare internationell direktor Howard Lee (Brittiska öarna och Irland) att vara
gruppledare vid DG Elect-seminariet 2011.

2. Godkände program och kursplan för DG Elect-seminariet 2011.

3. Godkände en anslagsansökan från styrkommittén för Afrika att stödja ett tränings-
seminarium i maj 2011 för inkommande första och andra vice distriktsguvernörer samt
inkommande guvernörsrådsordförande.

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING

1. Uppdaterade den internationella styrelsens policymanual att inkludera Lions nya områden
Dalian, Qingdao och Beijing, Kina.

2. Uppdaterade GMT:s revisionsstadgar att omfatta alla standardregler i LCI:s revisions-
stadgar, förutom fyra regler. Dessa fyra regler är: 1. Vid GMT-ledares tur och returresa med
flyg på mer än tio timmar kan uppgradering göras till Premium Economy. 2. Partner/vuxen i
sällskap som reser till GMT-möten kommer inte att täckas av LCI, förutom GMT interna-
tionell koordinator eller där det specifikt har begärts att en GMT-medlem deltar i ett styrelse-
möte. 3. Vid utgift för hotell kommer endast enkelrum att ersättas. 4. LCI kommer att ut-
betala ersättning för måltider under en resa med upp till högst USD 75,00 per dag.
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KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS

1. Godkände tidigare internationella presidenter och tidigare internationella direktorer att
nominera lionmedlemmar till utmärkelsen Lions särskilda erkänsla.

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER

1. Utsåg paneldeltagare och ersättare till leoklubbprogrammets rådgivande panel för
verksamhetsåret 2010-2011 och 2011-2012.

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

*********

http://www.lionsclubs.org/

