
            

 
 
 

SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Budapest, Ungern 
1-4 oktober 2015 

 
 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 

1. Ändrade Kapitel II, stycke B, i den internationella styrelsens policymanual, 
genom att ta bort hänvisning till en samordnad revisionskommitté, med anledning 
av inrättandet av en separat revisionskommitté inom LCIF. 

2. Tog bort Kapitel XI, stycke C.2., i den internationella styrelsens policymanual och 
ändrade Kapitel II, stycke B.3., i den internationella styrelsens policymanual, för 
att återspegla oberoendet av den interna revisionsfunktionen i rätt kapitel. 
 

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Godkände CSC (Corporation Service Company) som registrerad agent för 
International Association of Lions Clubs. 

2. Antog en resolution att revidera den internationella styrelsens policymanual om att 
återinföra posten internationell tredje vicepresident. 

3. Antog en resolution att revidera Kapitel XX, stycke Q.2., i den internationella 
styrelsens policymanual avseende distribution av normalstadgar och arbets-
ordning. 

4. Reviderade kapitel III, stycke E.3., i den internationella styrelsens policymanual, 
för att överensstämma med övriga bestämmelser i den internationella styrelsens 
policymanual. 

5. Reviderade arbetsordning för multipeldistrikt i Kapitel VII i den internationella 
styrelsens policymanual, för att överensstämma med tidigare ändringar i arbets-
ordning för distrikt. 

6. Reviderade varumärkespolicyn i Kapitel XV i den internationella styrelsens 
policymanual, för att text om kongressnålar i den internationella styrelsens 
policymanual ska överensstämma med tillämpning. 

7. Reviderade text om den rådgivande kommittén i Kapitel II, stycke A, i den 
internationella styrelsens policymanual om att granska kandidater till posten vice 
president, att ytterligare definiera syfte, sammansättning, uppgifter och ämbets-
period för den rådgivande kommittén. 

8. Antog en resolution att läggas fram för delegaterna vid den internationella 
kongressen 2016 att ändra de internationella stadgarna och ta bort katastrof-
reservfonden från stadgarna, för att möjliggöra mer flexibilitet i insamlings-
program och hjälpinsatser. 

9. Antog en resolution att läggas fram för delegaterna vid den internationella 
kongressen 2016 att ändra den internationella arbetsordningen avseende 
utnämning av administrativa tjänstemän och, efter godkännande, ändra Kapitel 
XVIII, stycke A och B, i den internationella styrelsens policymanual avseende 
administrativa tjänstemän. 

 
 
 
 
 



            

 
 
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 

1. Reviderade kongressprogrammet avseende kongressen i Fukuoka 2016. 
2. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i delegatkommittén, vilka 

hjälper till utan annan ersättning, DG Elect, DG Elect gruppledare och det 
internationella huvudkontorets personal som kommer att delta i kongressen i 
Fukuoka. 

3. Reviderade policy om bud på kommande kongresser att låta utsedd person delta i 
inspektionsbesök i framtida städer. 

4. Reviderade nuvarande policy, för att öka avgifterna för avbokning av kongress-
registrering och boende. 

5. Ändrade nuvarande policy, för att inkludera återinförande av posten tredje 
vicepresident från och med den 1 juli 2016. 

6. Reviderade valproceduren genom att eliminera certifiering av suppleant. 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Beviljade skyddande status till Tabubil Lions Club under en period av sex 
månader. 

2. Utnämnde tidigare distriktsguvernör Marina Barsegova till ytterligare sam-
ordningslion i republiken Armenien och tidigare internationell direktor Per 
Christensen till ytterligare samordningslion i republiken Moldavien. 

3. Beviljade nya distrikt, vilka är resultatet av förslag till ändring av distriktsgränser 
som konsoliderar övergångsdistrikt och som är godkända senast per den sista 
oktober 2018, ett anslag om USD 2,00 per medlem det första året det nya distriktet 
har bildats och USD 1,00 per medlem plus USD 10,00 för varje nettoökning av 
medlem under de två kommande åren efter genomförande, för att hjälpa till att 
bära kostnader för ändring av distriktsgränser samt stödja tillväxt. 

4. Godkände förslag gällande ändringar av distriktsgränser som skickats in av 
distrikt 316-C (Indien), multipeldistrikt 3 (Oklahoma) och multipeldistrikt 316 
(Indien), vilka kommer att träda i kraft vid den internationella kongressen 2016. 

5. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att uppmuntra till 
elektronisk rapportering, för att tillåta insamling av e-postadresser och 
telefonnummer. 

6. Reviderade den internationella styrelsens policymanual att ytterligare skydda 
medlemmarnas information. 

7. Reviderade den internationella styrelsens policymanual genom att rätta till en 
hänvisning till den administrativa chefen. 

8. Reviderade den internationella styrelsens policymanual genom att rätta till en 
hänvisning till ett stycke som hade flyttats. 

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för det första kvartalet 2016, vilken visar ett underskott. 
2. Godkände begäran från stadgekommittén att formulera en ändring i stadgarna om 

att ta bort Artikel IX vid den internationella kongressen 2016 i Fukuoka, Japan. 
3. Godkände hävande av resolution 5 i rapporten från kommittén för finanser och 

huvudkontorets verksamhet, vilken godkändes vid den internationella styrelsens 
möte i juni 2014 i Toronto, vilken förändrade avstängningspolicyn. Detta beslut 
återställer avstängningspolicyn till dess föregående version och träder i kraft 
omedelbart. 



            

 
 
 

4. Godkände ändring i den internationella styrelsens policymanual, att träda i kraft 
den 1 juli 2016, avseende resepolicy för tredje vicepresident. 

5. Godkände mindre ändringar i Kapitel XII och Kapitel XXI i den internationella 
styrelsens policymanual. 

 
KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände plan, program och teamet av gruppledare till DG Elect-seminariet 2016 
i Fukuoka, Japan. 

2. Reviderade den internationella styrelsens policymanual, för att på ett korrekt sätt 
återge nuvarande nomenklatur i kommittén för ledarskapsutveckling och ledar-
skapsdivisionen. 

 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 

1. Godkände primärt mål och stödjande mål i den nya femåriga strategiska planen 
som har utvecklats: LCI framåt. Det primära målet är att förbättra livet för 200 
miljoner människor per år vid slutet av verksamhetsåret 2020-2021 och därmed 
tredubbla påverkan av Lions insatser. Antog en sammanfattning av planens 
riktlinjer.  

2. Utnämnde ett strategiskt planeringsteam, för ytterligare utveckling av planen, 
samt godkände ett mindre budgetstöd. 

3. Godkände bildande av en internationell arbetsgrupp bestående av Lions med-
lemmar, att utforska framtida inriktning för att engagera fler människor i våra 
humanitära hjälpinsatser. 

4. Tillförde sammansättningen av hundraårsjubileets handlingskommitté. 
 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Avslutade pilotprogrammet Join Together, men behöll programmets 
användbarhet för lionessklubbar som önskar bli lionklubbar under 
pilotprogrammets period. 

2. Beviljade ett medlemsanslag om USD 25 000 för ett speciellt initiativ i 
multipeldistrikt O (Argentina). 

3. Reviderade texten om processen att bilda nya klubbar, att omfatta 
bildande via webbplatsen. 

4. Reviderade texten om familjemedlemskap avseende kvalificering och 
rapportering, att omfatta verifiering av bostadsinformation, familje-
relation och inrapportering på webbplatsen via MyLCI. 

5. Reviderade texten om nyckelutmärkelser, att omfatta inrapportering via 
MyLCI. 

6. Uppdaterade texten om ständigt medlemskap, för att bättre återspegla 
den automatiserade processen för godkännande. 

7. Reviderade texten om ständigt medlemskap, genom att ta bort kravet 
om godkännande av den internationella styrelsen. 

 
 
 
 
 



            

 
 
 

KOMMITTÉN FÖR PUBLIC RELATIONS 
 

1. Ersatte nuvarande företrädesordning med Bilaga B i PR-kommitténs rapport. 
2. Utfärdade ett moratorium för nya officiella utgåvor av tidningen LION till och 

med den 1 januari 2018. 
3. Uppdaterade flera avsnitt i Kapitel XX i den internationella styrelsens 

policymanual, för att återspegla nuvarande arbetssätt. 
 
KOMMITEÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Valde medlemmar och suppleanter till leoklubbarnas rådgivande panel för 2015-
2017. 

2. Konsoliderade och förtydligade Kapitel I i den internationella styrelsens 
policymanual, avseende programmet ungdomsläger och ungdomsutbyte. 

 
 
Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s 
webbplats www.lionsclubs.org eller kontakta det internationella huvudkontoret på telefon 
630-571-5466. 
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