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SAMMANFATTNING AV BESLUT 
LCIF:S VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉ 

Dubai, Förenade Arabemiraten/Delhi, Indien 
7 november 2017 

 
 
1. Godkände rapporten från LCIF:s finanskommitté. 
 
2. Godkände ledarskapsstrukturen för LCIF:s insamlingskampanj, process och tidslinje för 

utnämningar och detaljer gällande föreslagna utbildningar. 
 
3. Beviljade följande gällande konsulter för insamlingskampanjen: 

- Utsåg ONE HUNDRED till kampanjkonsult i syfte att utveckla möjligheter till stöd, 
samt en plan för tema och marknadsföring, till ett belopp ej överstigande USD 300 
000. 

- Utsåg CCS som kampanjkonsult i syfte att samla in pengar, till ett belopp ej 
överstigande USD 3 341 000. 

- Gav kampanjens ordförande, tidigare internationella president Dr. Jitsuhiro Yamada, 
vice ordförande och tidigare internationella president J. Frank Moore III och LCIF:s 
administrativa chef Rebecca Daou behörighet att färdigställa kontrakten för de två 
utvalda konsulterna. 

 
4. Beviljade personalplanen för kampanjen och gav kampanjens ordförande och vice 

ordförande behörighet att, i samarbete med LCIF:s administrativa chef, ta slutgiltiga 
beslut avseende vilka poster som behövs inom den tilldelade budgeten, med reservation 
för  ändringar under kampanjens gång.  

 
5. Ändrade kapitel II (Verksamhet), stycke N (Allmän ersättningspolicy), i LCIF:s 

verksamhets- och policymanual för att inkludera ordförande och vice ordförande för 
LCIF:s insamlingskampanjer med anledning av deras omfattande resor. 

 
6. Godkände att LCIF:s filialkontor i Indien, som beviljades i oktober 2009, upplöses.  
 
7. Beviljade följande anslag: 

- USD 100 000 för att köpa en ambulans och fyra transportfordon i MD-300 Taiwan 
(distrikt 300-A1) 

- USD 100 000 för att köpa och utrusta ett diabetesfordon i MD-300 Taiwan (distrikt 
300-B2) 

- USD 153 686 för att köpa och utrusta en matbil för människor med 
funktionsnedsättning i Korea (distrikt 354-E) 
 

8. Beviljade ett anslag om USD 3 miljoner för de sista utbetalningarna till samarbetet med 
GAVI.    

   
9. Ändrade kapitel I (Struktur), stycke E (Tjänstemän och kommittéer) i LCIF:s 

verksamhets- och policymanual för att inkludera riktlinjer för klubbens LCIF-
koordinator. 

 
10. Ändrade kapitel II (Verksamhet), stycke Q (LCIF:s intressekonfliktpolicy) i LCIF:s 

verksamhets- och policymanual samt bilaga F. Intressekonfliktpolicy, för att inkludera 
rådgivande kommittéer. 
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11. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual gällande anslag enligt följande: 
-  Reviderade kapitel III (Anslag) för att göra mindre ändringar med anledning av de 

nya reviderade anslagen.  
-  Tog bort bilaga H, Programkriterier för Core 4, och bilaga J, Kriterier och regler för 

internationella assistansanslag, eftersom de inte längre är relevanta i de nya reviderade 
anslagen. 

  
12. Ändrade LCIF:s verksamhets- och policymanual gällande Lions Quest enligt följande: 

- Reviderade kapitel V (Lions Quest) för att göra mindre ändringar med anledning av 
de nya reviderade anslagen och för att ange detaljerad information om programmets 
administration och bearbetning av material. 

-  Bilaga J, Anslagskriterier för Lions Quest-programmet, har lagts till och beskriver 
specifika regler gällande Lions Quest-anslag. 

 
13. Ändrade bilaga A, LCIF:s förtroenderåd, i LCIF:s verksamhets- och policymanual för att 

återspegla nuvarande arbetssätt gällande val av förtroenderådsmedlemmar till LCIF:s 
förtroenderåd. 

 
14. Ändrade bilaga E, LCIF:s sekretesspolicy, i LCIF:s verksamhets- och policymanual, för 

att inkludera information om LCIF:s webbplats och spridande och sparande av 
information, samt för att LCIF:s sekretesspolicy ska stämma bättre överens med LCI:s 
sekretesspolicy. 

 


