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SAMMANFATTNING AV 

DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

PORT DOUGLAS, AUSTRALIEN 

6-10 OKTOBER 2013 

 

 

REVISIONSKOMMITTÉN 

 

1. Godkände bokslutshandlingarna för Lions Clubs International och Lions Clubs 

International Foundation, för verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2013.   

 

 

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 

 

1. Granskade två konflikter i distrikt 317-E (Indien) och godkände följande åtgärder: fann 

att distriktet tidigare ändrat dess stadgar och arbetsordning under 2009 och 2011, för att 

göra det möjligt att tillsätta en vakans på posten som vice distriktsguvernör; förklarade 

stadgarna och arbetsordningen från augusti 2013 som officiella och gällande stadgar och 

arbetsordning i distrikt 317-E fram till den tidpunkt då de eventuellt ändras; avslog 

klagomålsärendet, som skickats in av lionklubb Piler, som irrelevant; avslog 

klagomålsärendet som skickats in av lionklubb Bangalore Mind Tree; upphävde 

medlarnas majoritetsbeslut; instämde med eventuell reservation mot beslutet och ansåg 

det extra distriktsrådsmöte som genomfördes den, eller omkring, den 4 maj 2013 som 

giltigt; utsåg Lion DR. TVSRKV Prasad till första vice distriktsguvernör i distrikt 317-E 

för den återstående perioden av verksamhetsåret 2013-2014; och förklarade det extra 

distriktsrådsmöte som genomfördes den, eller omkring, den 10 september som ogiltigt. 

2. Reviderade kapitel XV, stycke L.2. i den internationella styrelsens policymanual så att 

det överensstämmer med övriga bestämmelser i den internationella styrelsens 

policymanual. 

3. Reviderade kapitel VII, bilaga E, i den internationella styrelsens policymanual för att 

uppdatera internt innehåll. 

4. Reviderade kapitel XV, stycke A.1.c. i den internationella styrelsens policymanual 

avseende varumärkesregistreringar.  

5. Reviderade reglerna för konfliktlösning i lionklubb i kapitel VII, bilaga B, i den 

internationella styrelsens policymanual så att distriktsguvernörens team 

(distriktsguvernören, första vice distriktsguvernören och andra vice distriktsguvernören) 

kan granska invändningar avseende val av medlare och, med en majoritet av rösterna, 

utse en annan medlare i de fall det finns god grund till invändningarna. 
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KONGRESSKOMMITTÉN 

 

1. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i delegatkommittén, som hjälper till 

utan annan ersättning, DG Elect, DG Elect gruppledare och det internationella 

huvudkontorets personal som kommer att delta i kongressen i Toronto. 

 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Utsåg lionmedlemmar som kommer att fungera som samordningslions i Somalia och 

Sydsydan för de återstående månaderna av verksamhetsåret 2013-2014.  

2. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser som skickats in av distrikt 1-B och 

distrikt 1-K (Illinois), multipeldistrikt 31 (North Carolina), multipeldistrikt 17 (Kansas), 

distrikt 403 B (Afrika) och distrikt 404 B (Nigeria).  

3. Ändrade kapitel IX i den internationella styrelsens policymanual för att omfatta 

regionordförande (om tillämpligt) och zonordförande som medlemmar i distriktets GMT 

och GLT.     

 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för första kvartalet 2013-2014, vilken visar ett överskott. 

2. Reviderade kapitel XXII talaruppdrag, resebestämmelser och ersättning, stycke B.3. för 

att ändra bestämmelserna om forumets kontaktperson enligt följande:  Om det inte finns 

en förstaårsdirektor från det konstitutionella området i vilket forumet kommer att 

genomföras, kan den internationella presidenten utse en tidigare internationell direktor 

från det konstitutionella området i vilket forumet kommer att genomföras. 

3. Reviderade kapitel XXII talaruppdrag, resebestämmelser och ersättning, stycke E.1.a och 

kapitel IX Distriktstjänstemän och Distriktsorganisationer, stycke C.2.c. för att inkludera 

en tabell som visar sista datum för att skicka in reseräkningar för internationella 

direktorer, tidigare internationella presidenter, tidigare internationella direktorer och 

distriktsguvernörer.  

4. Godkände att tidigare internationella direktorn Octavio A. Botello Fernandez avförs som 

fiscal agent. Tidigare internationella direktorn Octavio Botello Fernandez var fiscal agent 

för organisationen fram till sin död i oktober 2012.  Eftersom bankrutinerna i Mexico inte 

längre kräver en fiscal agent kommer ingen ersättare att utses.  

 

LCIF 

 

1. Reviderade investeringspolicyn genom att höja gränsen för inhemska aktieplaceringar i 

amerikanska depåbevis och utländska värdepapper till 50 %. 

2. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual så att den omfattar kriterierna för 

LCIF:s insamlingsutmärkelser till distriktsguvernörer. 
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3. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual för att inkludera ändringarna i 

kriterierna för standardanslag enligt följande: fastställa ett minimumbelopp för 

anslagsansökningar om USD 7 500, och lägga till text för att förtydliga finansieringen av 

projekt i utvecklingsstadiet.   

4. Beviljade ett Core 4 handikappanslag på USD 1 321 400 vilket representerar budgeten 

2014 för Lions Special Olympics program, som arbetar med att skapa acceptans i 

samhället. 

5. Beviljade ett kontrakt på USD 777 370 till Quarasan, för revisionen av Lions Quests 

kursplan.  

6. Utsåg Dr. William McLaughlin som röstberättigad medlem i SightFirsts rådgivande 

kommitté. 

7. Beviljade 51 standardanslag, internationella assistansanslag och Core 4 anslag på totalt 

USD 2 443 541. 

8. Bordlade två ansökningar och nekade en ansökan. 

9. Begärde att distrikt 321-C2 på ett mer tillfredsställande sätt försöker lösa problemen 

relaterade till anslag 10907/321-C2 eller återbetalar anslagsmedlen på USD 50 000 till 

LCIF den 31 december 2013 eller tidigare. Försummelse härvidlag kommer kommer att 

resultera i att alla anslagsansökningar från distrikt 321-C2 stoppas fram till och med den 

30 juni 2016. 

 

 

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände den föreslagna kursplanen och programmet för första vice 

distriktsguvernörer/DG Elect i Toronto, Ontario, Kanada 2014 .  

 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 

 

1. Godkände att zonutmaningen i Afrika implementeras för att stödja bildandet av fler nya 

klubbar i länder med mindre än fyra klubbar, utmaningen träder i kraft omedelbart.  

2. Godkände Japans pilotprogram för att uppmuntra tillväxten av familjemedlemskap i 

Japans lionklubbar, programmet träder ikraft omedelbart. 

3. Godkände pilotprogrammet för amerikanska stridsveteraner, programmet träder i kraft 

omedelbart och kommer att implementeras under en period på två år.  Pilotprogrammet är 

utformat för att uppmuntra USA:s lionklubbar att bjuda in nyblivna stridsveteraner att 

delta i serviceaktiviteter som sponsras av de lokala klubbarna. 

4. Reviderade kapitel X i den internationella styrelsens policymanual avseende ett 

multipeldistrikts ansökan om att byta konstitutionellt område.  Policyn ändrades för att 

tillgodose nuvarande traditioner och normer. 

5. Reviderade den internationella styrelsens policy avseende att tillförsäkra livskraftiga nya 

klubbar.  Policyn reviderades så att GMT områdesledaren kan utfärda det andra 
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godkännandet för charteransökningar som överskrider 10 eller fler klubbar inom ett 

distrikt. 

6. Reviderade policyn för att återge korrekt titel för klubbfilialens klubbtjänstemän. 

7. Beslutade att titeln medlemskapsdirektor ska ändras till medlemsordförande. 

 

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 

 

1. Beslutade att anslagsansökningar från multipeldistrikt/enkeldistrikt, där man anhåller om 

medel till banderollannonering på internet, kommer att ges företräde med början 

verksamhetsåret 2014-15. 

2. Beslutade att överskottsmedlen från tidningen THE LION kan användas till andra syften 

än att förbättra tidningen, under förutsättning att utbetalningarna i förväg godkänns av 

den första verkställande administratören. 

3. Förtydligade att punkt 24 i rangordningen omfattar LCIF-koordinatorer. 

 

KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 

 

1. Utsåg Leo Evan Jenkins som mottagare av utmärkelsen Årets leo 2012-2013. 

2. Utsåg medlemmar och suppleanter till leoklubbprogrammets rådgivande kommitté för 

ämbetsperioden november 2013-oktober 2015. 

3. Modifierade den internationella styrelsens policymanual för att minska antal 

namnteckningar som krävs för att nominera någon till utmärkelsen Årets 

Leo.  Nomineringsformulären för enkeldistrikt (ingår ej i ett multipeldistrikt) måste 

stödjas av leorådgivaren för den nominerades leoklubb samt den distriktsguvernör som 

innehar posten under det verksamhetsår som nomineringen görs, detta träder i kraft detta 

verksamhetsår. Nomineringar på multipeldistriktsnivå kommer att kräva en 

namnteckning av leorådgivaren för den nominerades leoklubb samt en namnteckning av 

den guvernörsrådsordförande som innehar posten under det verksamhetsår som 

nomineringen görs. 

 

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

www.lionsclubs.org, du kan även kontakta det internationella huvudkontoret på +1-630-571-

5466. 

 


