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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Nashville, Tennessee, USA 
13-16 oktober 2016 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Godkände en resolution som hänvisar distriktsguvernören i distrikt 300-C1 (MD 
300 Taiwan) att arbeta med tidigare internationell president Tam för att 
rekommendera lionmedlemmar till posten första vice distriktsguvernör på ett 
rättvist och konsekvent sätt.  Den internationella styrelsen beslutade vidare att i de 
fall distriktet inte lyckas följa den internationella styrelsens direktiv kommer 
vidare åtgärder att vidtas av kommittén för stadgar och arbetsordning.    

2. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i kapitel VII i den 
internationella styrelsens policymanual i förtydligande syfte.    

3. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i kapitel VII i den 
internationella styrelsens policymanual för att ta bort onödiga upprepningar av 
policyn. 

4. Reviderade policyn för en neutral medlare i kapitel XV i den internationella 
styrelsens policymanual för att förtydliga vem som utser den neutrala 
observatören. 

5. Reviderade varumärkespolicyn i kapitel XV i den internationella styrelsens 
policymanual, gällande avsnittet som handlar om när en kongressnål anses vara ett 
“samlingsobjekt”. 

6. Antog en resolution, vilken kommer att framläggas vid den internationella 
kongressen 2017, gällande att ändra den internationella arbetsordningen så att 
tidpunkten för den officiella kallelsen är konsekvent med kraven för de 
officiella ändringsförslagen. 

7. Antog en resolution, som kommer att framläggas vid den internationella 
kongressen 2017, att ändra den internationella arbetsordningen gällande antal 
styrelsemedlemmar som väljs från USA för att återspegla de senaste 
ändringarna i de internationella stadgarna.  

 
KONGRESSKOMMITTÉ 
 

1. Ändrade programmet för den internationella kongressen 2017. 
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 
Chicago. 

3. Reviderade valprocedurer för att kombinera certifiering och röstning vid 
kongressen. 

4. Reviderade policyn gällande bud, för att tillåta ett undantag gällande 
godkännandekraven.  

 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Godkände samordningslions för verksamhetsåret 2016-2017.  
2. Godkände att förslagen om ändring av distriktsgränser som mottagits från 

multipeldistrikt 105 (brittiska öarna och Irland) och multipeldistrikt 323 (Indien) 
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träder i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2017 och att 
förslagen om ändring av distriktsgränser som skickats in av multipeldistrikt 24 
(Virginia), multipeldistrikt 32 (South Carolina), multipeldistrikt 43 (Kentucky) 
godkänns och träder i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 
2018.  

3. Godkände en ändring i normalstadgar och arbetsordning för lionklubb, bilaga C, 
för att lägga till klubbens LCIF koordinator i avsnittet för organisationsplanen.     

4. Godkände designen på namnbrickorna för LCIF:s ordförande, 
förtroenderådsmedlemmar och LCI:s adjungerade styrelsemedlemmar. 

5. Godkände förenklad kinesiska som ett av organisationens officiella språk.     
6. Förtydligade policyn gällande bilkörningskostnader i samband med deltagande i 

DG Elect-seminariet som hålls under den internationella kongressen.  
 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för första kvartalet 2017, vilken visar ett underskott. 
2. Godkände en ändring i den internationella styrelsens policymanual för att öka 

antalet reseersättningar för presidentens utsedda från en till upp till två 
planeringsmöten för forum. 
 

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände kursplansstöd för ett lokalt planerat, levererat och finansierat ELLI i 
Korea, förutsatt att ansökan erhålls och att programmet kommer att vara finansierat 
lokalt, inklusive översättning. Instruktörerna måste beviljas av LCI och LCI 
kommer tillhandahålla en representant för att utvärdera processen, så som man har 
gjort vid tidigare pilotprogram. 

2. Godkände kursplanen, programmet och teamet av gruppledare för DG Elect-
seminariet 2017.  

3. Godkände att man flyttar DG Elect-seminariet till en fast plats i närheten av 
huvudkontoret och genomför DG Elect-seminariet tidigare under verksamhetsåret 
under en pilotperiod på 5 år. Denna pilotplan kommer att inledas i samband med 
DG Elect-seminariet 2019. 

4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual, kapitel XIV, stycket 
D.10.e för att förtydliga att DG Elect-seminariets gruppledare måste kunna tala och 
förstå engelska eller ha lokal tillgång till en egen tolk för att kunna kommunicera 
med andra gruppledare och Lions Clubs Internationals huvudkontor.  

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Godkände att programmet Involvera en veteran utökas till alla konstitutionella 
områden fram till juni 2018 samt inkluderar aktiv militärpersonal.  

2. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att tillåta att 
charteravgifter skickas in efter charteransökan har skickats in, men innan 
charterbrevet utfärdas. 

3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att lägga till att per 
den 1 januari 2018 måste alla nya charteransökningar skickas in via MyLCI. 

4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att tillåta att 
kommittén för medlemsutveckling granskar och godkänner lämpliga ändringar av 
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policyn som kräver att 75 % av nya medlemmar bor eller arbetar inom 
multipeldistriktet.  

5. Ändrade den internationella styrelsens policymanual gällande processen för 
distrikt som chartrar tio eller fler klubbar under ett verksamhetsår. Utöver att 
distriktsguvernören godkänner charteransökan måste antingen första vice 
distriktsguvernör, andra vice distriktsguvernör eller GMT 
områdesledaren/områdesledare i speciella områden godkänna ansökan. Hälften av 
de internationella avgifterna kommer fortfarande att krävas innan charterbrevet 
utfärdas.  

 
KOMMITTÉN FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

1. Godkände alla hundraårsjubileets anslag som skickats in. 
2. Godkände den fyraåriga digitala marknadsföringsplanen och justerade budgeten 

och prognosen.  
3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att återspegla 

kommitténs namn, “kommittén för marknadskommunikation”. 
4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att ändra titeln 

chefredaktör för tidningen LION till chef för marknadsföring och medlemskap. 
 

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Godkände diabetes som den femte servicekampanjen i hundraårsjubileets 
hjälputmaning, kampanjen träder ikraft det sista året av hundraårsjubileet, den 1 
juli 2017- 30 juni 2018. 

2. Gav ytterligare två medlemmar utmärkelsen Årets Leo för 2015-2016. 
3. Reviderade kapitel XXII i normalstadgar för leoklubb för att uppdatera 

ämbetsperioden för leopresidenten.  
 

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. 
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