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1.  Erhöll en uppdatering gällande planerna att integrera LCIF i det globala arbetsteamet (GAT), 
inklusive en genomgång av LCIF:s ledarposter inom GAT i konstitutionella områden, 
multipeldistrikt, distrikt och på klubbnivå. 

 
FINANSKOMMITTÉN 

1. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual, bilaga C (Investeringspolicy, bilaga B-1, 
B-2 och B-3), för att återspegla ändringar i portföljens övergripande nyckeltal.   
  

UTVECKLINGSKOMMITTÉN 
1. Godkände att man inleder en insamlingskampanj med målet att samla in USD 300 miljoner 

över en period på fyra år, och att man inleder planeringsarbetet under 2017-2018 och den 
aktiva fasen av kampanjen i juli 2018.  Kampanjen omfattar alla fem serviceområden 
(diabetes, miljö, hungersnöd, barncancer och syn) med samverkan av ungdomar. Diabetes är 
det prioriterade fokusområdet. 

2. Fastställde insamlingsmål för alla LCI:s och LCIF:s ledarnivåer för 2017-2018.    
3. Godkände kriterierna för projekt som kommer att utvecklas av LCIF:s personal för att 

presenteras för företag och potentiella donatorer. (Gemensam diskussion med 
programkommittén)  

 
MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN 

1.  Godkände 50-årsjubileets program, tema, tidsplan, budget och hur man kommer att mäta 
framgångar. (Gemensam diskussion med utvecklingskommittén)  

2. Erhöll en uppdatering om LCIF:s marknadsföringsplan som omfattade en digital uppdatering, 
ett program för att följa anslag och marknadsföring av särskilda frågor på sociala medier.  

3. Erhöll en uppdatering om planerna avseende att rekrytera/främja LCIF-koordinatorer i 
klubbar.   

4. Erhöll en översikt över den nya ramen för anslag, inklusive en omorganisering av nuvarande 
anslag, nya anslagsmöjligheter och inledande marknadsföringsplaner. (Gemensam diskussion 
med programkommittén) 

 
PROGRAMKOMMITTÉN  

1. Beviljade 45 anslag till ett totalt belopp om USD 2 490 348. 
2. Bordlade tre anslag. 
3. Avslog två anslag. 
4. Beviljade ett av styrelsens riktat Core 4 anslag på USD 200 000 till ett evenemang i samband 

med världsdiabetesdagen i Indien. 
5. Beviljade ett av styrelsen riktat Core 4 anslag på USD 1 426 550 till LCI:s och Special 

Olymics samarbete ”Mission: Inclusion.” 
6. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual, bilaga G (Kriterier för standardanslag 

[byter namn till matchande anslag]) för att uppdatera och förtydliga kriterierna.  
7. Beviljade ett av styrelsen riktat Core 4 anslag på USD 200 000 för att bevilja anslag till Leos 

hjälpinsatser. 



8. Godkände att ett moratorium kommer att införas gällande alla LCIF-anslag till 
multipeldistrikt 325 (Bangladesh) och dess deldistrikt från och med den 1 oktober 2017 om 
man inte skickar in erforderlig dokumentation till LCIF senast den 30 september 2017. 

 


