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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

HONG KONG, KINA 
4-7 OKTOBER, 2011 

 
 

 

REVISIONKOMMITTÉN  
 
1.  Granskad och godkänd av Lions Clubs International och Lions Clubs International 

Foundation den 30 juni, revisionsrapporter 2011. 

 
STADGEKOMMITÉN 

1. Avvisade klagomål för arbetsordning inlämnade av Manila Absolute Lions Club och Manila 
Virtue Lions Club i distrikt 301-A1 (Filippinerna) angående val av distriktets kandidat för 
rådsordförande upprätthålls. Det val som hölls under ett det speciella distriktsmötet den 16 
april, eller där omkring, 2011, där lionmedlemmen Robert B. Roque utnämndes till 
rådsordförande för multipeldistriktet 301 för den återstående perioden av verksamhetsåret 
2011-2012 godkänns. 

2. Ändrade varumärkespolicyn i den internationella styrelsens policymanual vad gäller 
organisationens namn, webbplatser och domännamn för att klargöra och förenkla reglerna.   

3. Ändrade medlemskategorierna i den internationella styrelsens policymanual för att ange de 
medlemskategorier som finns med i beräkningen av klubbdelegaternas sammansättning.    

 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1.   Ändrade den officiella agendan för kongressen i Busan 2012. 
2.   Etablerade dagtraktamente för kongressen i Busan 2012. 
 

 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser för följande områden, ändringarna 
träder i kraft vid avslutandet av den internationella kongressen 2012.  

 
 Distrikt 111-R (Tyskland)  
 Distrikt 111-SW (Tyskland)  
 Multipeldistrikt 354 (Korea)  
 Distrikt 356-B (Korea) 
 Distrikt 307-B (Indonesien) 
 

Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser som lämnats in av multipeldistrikt 18 
(Georgia, USA), ändringarna träder i kraft vid avslutandet av den internationella kongressen 
2013.  

2. Godkände listan av samordningslion för centrala Östeuropa- initiativet för verksamhetsåret 
2011-2012.   
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3. Ändrade kapitel IX, paragraf F.2 i den internationella styrelsens policymanual till att 
definiera övergångsdistrikt som distrikt som inte är tillfälliga distrikt och har färre än 35 
aktiva klubbar, eller

4. Ändrade ramen för det tygmärke som bärs av vuxna sällskap till nuvarande och tidigare 
internationella styrelsemedlemmar från guld till grön så att deras märken matchar märkena 
för andra vuxna i sällskap och att de adjungerade styrelsemedlemmar får ett lämpligt märke 
för att visa deras icke-utnämnda titel med orden ”adjungerad styrelsemedlem" och tjänsteåret 
som utnämnd nedanför deras icke-utnämnda titel.    

 1 250 aktiva medlemmar enligt organisationens cumulative-rapport.    

5. Uppdaterade kapitel V, paragraf B.1. i den internationella styrelsens policymanual som kallas 
för ”fullgjorda skyldigheter” till att ersätta orden ”skatteavgift” med ordet ”avgift" och 
avlägsna överflödig terminologi. Ändringen träder i kraft vid avslutandet av den 
internationella kongressen 2012.  

6. Ändrade kapitel IX – Revisionsstadgar som styr kostnadsersättning för distriktsguvernörer 
till att inkludera ersättning för deltagande i distriktets GMT, GLT och CEP-möten utan 
tidigare godkännande.  

  

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för verksamhetsåret 2011-2012, vilken återger ett överskott. 
2. Kom överens om att en analys av styrelsemötenas kostnader för verksamhetsåret 2013-2014 

skall slutföras och vidarebefordras till verkställande kommittén för beaktande vid mötet i 
januari 2012.  

3. Ändrade utmärkelsepolicyn enligt följande: 
LCI-emblem - D3DS & D110 - A41556 21 tums emblem; D150 - A43674 10.5 tums emblem. 

4. Ändrade kapitel XI, sida 6, paragraf E.3 i den internationella styrelsens policymanual 
angående bankauktorisation.    

 

1. Ändrade kriterierna för anslag vid omfattande katastrofer angående: kvalificering för andra 
anslagsprogram inom drabbade områden, tidsgränser för avslut , hjälp till enskilda, samt 
procedurerna för godkännande. 

LCIF 
 

2. Utökade kvalificeringen för Melvin Jones Fellowship och progressiva nivåer av erkänsla till 
att inkludera donationer till följande nämnda kategorier: a) område med störst behov, b) 
katastrofhjälp, c) humanitära behov, d) syn och e) ungdom.    

3. Godkände ett Core 4 handikappanslag på 1 193 253 USD för att utöka programmet Lions-
Special Olympics Opening Eyes. 

4. Godkände ett Core 4-styrelseinriktat anslag på 300 000 UDS för att stödja Lions engagemang 
i vaccinationsaktiviteter i länder där man genomför mässlingsinitiativet. 

5. Godkände 53 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt  2 
595 761 USD. 

6. Bordlade en anslagsansökan. 
7. Auktoriserade LCI-presidenten Wing-Kun Tam och LCIF-ordförande Sid L. Scruggs III att 

allokera medel avsedda för katastrofhjälp i Japan efter registrering och granskning av 
projektförslagen.  

8. Godkände ett SightFirst-anslag på 30 000 USD för världssyndagen 2011. 
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9. Uppdaterade organisationens registrerade agenter i Indien.   
 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1.   Godkände att den tidigare internationella direktören Byeong-Deok Kim och föregående 
guvernörsrådsordförande Rajinder Pape Sembi skall vara gruppledare för DG- Elect-
seminariet 2012, och handleda undervisningen för den koreanska gruppen respektive en 
engelsktalande grupp. 

2. Godkände program och kursplan för DG Elect-seminariet 2012 i Busan, Korea.  
3.  Reviderade ersättningspolicyn för DG-Elect-seminariets gruppledare till att inkludera 11 

dagars utgifter för hotell och måltider.  
 
LÅNGSIKTSPLANERING 
 
1.   Reviderade kapitel III, paragraf 4(c) i den internationella styrelsens policymanual angående 

utgivningsdatum av den första vicepresidentens tema för kommande år. 
  

1. Godkände Republiken Tadzjikistan som det 207:e godkända landet i Lions Clubs 
International.  

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

2. Godkände Republiken Guinea – Bissau som det 208:e godkända landet i Lions Clubs 
International. 

3. Ändrade den internationella styrelsens policymanual till att ändra stavningen av Macau till 
Macao. 

 

1. Gav BVK Advertising ett kontrakt för att underlätta marknadsföring via onlinebanners och 
onlinesökning. 

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 

2. Godkände ett stipendium som inte får överskrida 2 000 USD för Area Forum till att utföra 
seminarier inom sociala medier. 

3. Annullerade den globala musiktävlingen för ungdomar. 
4. Tog bort paragraf A.4.(h) i kapitel XVII i den internationella styrelsens policymanual 

angående rapport av intäkter och utgifter för liontidningen eftersom den här informationen 
finns tillgänglig på webbplatsen. 

5. Ändrade rangordningen till att inkludera GMT/GLT-medlemmar i position 23. 
6. Godkände det internationella ledarskapspriset och presidentintyget som skall ges till 

leomedlemmar.  

1. Bekräftade alliansen mellan Lions Clubs International och Aga Kan Foundation. 

KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

2. Utnämnde leomedlemmar och lionmedlemmar som skall tjäna som medlemmar och 
suppleanter för leoprogrammets rådgivande panel för verksamhetsåren 2011-2012 och 2012-
2013.  
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3. Godkände ett två dagars möte för Lions glasögonåtervinningscenter på det internationella 
huvudkontoret nära tidpunkten för den verkställande kommitténs möte någon gång under 
2012.  

4. Godkände ändringar av den internationella styrelsens policymanual angående Lions 
fototävling för miljön.  

 
Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats, 

www.lionsclubs.org, du kan även kontakta det internationella  
huvudkontoret via telefon: +1-630-571-5466. 
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