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SAMMANFATTNING AV FÖRTROENDERÅDETS BESLUT 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION 
Oak Brook, Illinois, USA 

11-13 januari 2018 
 
  

1.  Godkände att LCIF och det globala arbetsteamet (GAT) drivs under separata strukturer; tog 
bort posten kontaktperson mellan LCIF:s förtroenderåd och GAT. 

 
2. Beviljade fem LIONS Quest-anslag som översteg anslagsbegränsningarna för godkännande 

av Lions Quest rådgivande kommitté. 
 
 
UTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

1. Erhöll en uppdatering om LCIF:s insamlingskampanj, inklusive rekrytering och utbildning 
för koordinatorer, modell för klubbprogram, potentiellt utmaningsmål och speciell erkänsla i 
samband med kampanjen.   
 

2. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual (kapitel I, stycke E.9.a) att involvera andra 
lionledare, när möjligt, (till exempel ordförande för insamlingskampanjen, vice ordförande 
och kampanjens områdesledare) i nomineringsprocessen för LCIF 
multipeldistriktskoordinatorer.   

 
 

FINANSKOMMITTÉN 
 

1. Beviljade en budget för insamlingskampanjen på USD 18 091 480.  
 

2. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual enligt följande: 
- Kommittémötet för LCIF:s verkställande kommitté i juni togs bort (kapitel I, stycke 

E.3.c.) 
- Uppdaterade den allmänna ersättningspolicyn för att förtydliga och göra den mer 

konsekvent med organisationens policy (kapitel II, stycke P) 
 

3. Ändrade investeringspolicyn i LCIF:s verksamhets- och policymanual (bilaga C) enligt 
följande:  

- Ändrade namnet på stiftelsens investeringsrådgivare eftersom Park Place Captial 
Management nyligen köptes upp av Strategic Wealth Partners.  

- Uppdaterade bilagorna B-1, B-2, B-3 och B-4 för att återspegla ändringar avseende 
investeringschefer och respektive nyckeltal.  

 
  

MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN 
 

1.      Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual (kapitel II, stycke C) för att återspegla 
aktuellt språk för marknadsföring och kommunikation samt arbetssätt.  

 
2.      Beviljade kontraktstillägget på USD 210 000 från ONE HUNDRED, för tillkommande tjänster i 

deras arbete med möjligheter till stöd, tema och marknadsföring avseende LCIF:s insamlingskampanj. 
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PROGRAMKOMMITTÉN  
 

1. Beviljade 86 anslag till ett totalt belopp på USD 4 951 129. 
 
2. Bordlade åtta anslag. 
 
3. Avslog fyra anslag. 
 
4. Godkände att multipeldistrikt 305 (Pakistan) skall lösa alla pågående problem med 

entreprenören och genomföra en revision av anslag GA12361/MD-305 innan den 30 april 
2018. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner skall resultera i att ett moratorium införs 
gällande alla anslag på multipeldistrikts- och distriktsnivåer. 

 
5. Godkände att ett moratorium omedelbart införs gällande alla LCIF-anslag till distrikt 355- D 

(Korea) tills dess att distriktet återbetalar USD 76 447, vilket representerar hela 
anslagsbeloppet för anslag GA14714/355-D. Information om moratoriet för distrikt 355-D 
skall kommuniceras till ledarna i multipeldistrikt 355 och deldistrikt 355-D.  

 
6. Godkände att distrikt 334-E (Japan) skall returnera USD 172 000 till LCIF, vilket inkluderar 

de USD 30 000 som LCIF använt för att genomföra en revision av de 28 internationella 
assistansanslagen, och att ett brev, som begär att ansvariga tillhandahåller en förklaring av 
det  misstag som inträffat, skickas till multipeldistrikt 334, deldistrikt 334- E och 
klubbpresidenter. 

 
 

MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN OCH UTVECKLINGSKOMMITTÉN (gemensamt 
möte) 

 
1. Godkände att det förnyade programmet Lions Share ska bestå av tre nivåer av erkänsla, med 

början den 1 juli 2018: 
- Donationer på USD 100,00 till USD 199,99: 1 stjärna 
- Donationer på USD 200,00 till USD 299,99: 2 stjärnor 
- Donationer på USD 300,00 och mer: 3 stjärnor 
 

2. Godkände att namnet District and Club Sharing program ändras till District and Club 
Community Impact Grant. 

 
3. Erhöll en uppdatering om LCIF:s 50-årsjubileum, samt marknadsföringsplaner. 


