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SAMMANFATTNING AV 

 FÖRTROENDERÅDETS MÖTE 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION 

Oak Brook, Illinois, USA 
12-14 augusti 2016 

 
 

1. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande: 
– Uppdaterade förtroenderådets sammansättning för att inkludera den tredje internationella 

vicepresidenten och reviderade det totala antalet rådsmedlemmar från 21 till 22 (Kapitel 
I, stycke D) 

– Lade till de två LCIF förtroenderådsmedlemmarna som utsetts av den internationella 
presidenten till LCIF:s verkställande kommitté och reviderade antalet 
kommittémedlemmar i den verkställande kommittén från 7 till 10, antalet verkställande 
tjänstemän från LCI från 3 till 4 och det beslutmässiga antalet för den verkställande 
kommittén från 5 till 6. (Kapitel I, Stycke E.3) 

– uppdaterade avsnittet för öronmärkta anslag för att inkludera att donatorer från USA som 
ger öronmärkta gåvor ansvarar för att fastställa att den tilltänkta mottagaren är en 
skattebefriad stiftelse enligt 501(C)(3) vid deklaration (Kapitel III, Stycke I.5). 

2. Ändrade Lions Clubs Internatioal Foundations arbetsordning enligt följande: 
– Lade till de två LCIF förtroenderådsmedlemmarna som utsetts av den internationella 

presidenten till LCIF:s verkställande kommitté och reviderade antalet 
kommittémedlemmar från 8 till 10 och det beslutsmässiga antalet i den verkställande 
kommittén från 5 till 6 (Artikel VII, Stycke 6.a). 

 
 

UTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

1. Granskade stiftelsens mål och rekommenderade följande för 2016-2017: 
a. Förtroenderådet ansvarar för att samla in 75 % av distriktsmålen. 
b. Förtroenderådet ansvarar för att öka personliga donationer inom deras konstitutionella 

område till 3 %. 
2. Rekommenderade utmärkelser till individer och klubbar som stödjer LCIF i fem eller fler 

efterföljande år. Rekommendationen tillställdes LCIF:s kommitté för marknadsföring för 
övervägande. 

 
 
FINANSKOMMITTÉN 
 

1. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande:  
– Uppdaterades för att återspegla att avkastningen från investeringar skall vara tillräcklig för 

att täcka administrativa kostnader enligt rapporten i stiftelsens reviderade 
bokslutshandlingar och specificerade att detta antagande testas årligen. (Kapitel II, Stycke 
H.4)   

– Reviderade tidsplanen för finanskommitténs möten så att de hålls vid behov istället för 
innan varje möte förtroenderådsmöte. (Kapitel I, Stycke E.4)   

 
MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN 
 

1. Godkände tillsättandet av en innehållspecialist till LCIF:s marknadsföringsteam.  
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PROGRAMKOMMITTÉN  
 

1. Beviljade 61 anslag till ett totalt belopp om USD 3 519 205. 
2. Bordlade tre anslag. 
3. Avslog två anslag. 
4. Beviljade en anslagsutmaning för LCIF förutsatt att Chaudhary Group/NSB donerar USD 

250 000 till LCIF och att matchande medel tillhandahålls av Lions i Nepal och andra 
donatorer.  

5. Godkände att ett moratorium införs omedelbart och på obestämd tid gällande LCIF-anslag till 
MD-315 och alla deldistrikt. 

6. Överförde rapportkraven för nödfallsanslaget till distrikt 305-S1 samt anslagsmoratoriet för 
distrikt 305-S2 till det nya distriktet 305-S. Beslutade att moratoriet för 305-S1 skall lyftas 
om anslagsmedlen betalats tillbaka senast den 31 mars 2017. 
 
 

MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN (gemensamt 
möte) 
 

1. Utvecklade en marknadsföringsstrategi fram till LCIF:s 50-årsjubileum 2018. 
 
 
PROGRAMKOMMITTÉN OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN (gemensamt möte) 
 

1. Analyserade modeller för att sprida information i distrikten. Analysen tillställdes LCIF:s 
särskilda kommitté för vidare övervägande. 

 
 

 


