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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Ojai, Kalifornien, USA 
14-17 oktober 2018 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 
1.               Kommittén kommer fortsätta att övervaka och följa upp handlingsplaner. 
 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 
1. Granskade ett konstitutionellt klagomålsärende insänt av insänt av guvernörsrådet i 

multipeldistrikt E (Venezuela), vilket bestrider den internationella styrelsens beslut att 
överföra fyra klubbar från Aruba, Bonaire och Curacao från distrikt E1 (Venezuela), 
konstitutionellt område III, till distrikt 35 N (Florida, USA), konstitutionellt område I, 
och fann goda skäl att påskynda granskningen av klagomålsärendet till steg fyra i den 
konstitutionella klagomålsprocessen och bekräfta den internationella styrelsens beslut, 
från juni 2018, att överföra de fyra klubbarna från Aruba, Bonaire och Curacao från 
distrikt E1 (Venezuela) till distrikt 35N (Florida, USA). 

2. Utsåg internationella direktor Dr. Datuk Naga till samordningslion för tidigare distrikt 
301-A1 (Filippinerna) för den återstående delen av verksamhetsåret 2018-2019 och 
tillhandahöll en plan för att återställa distriktets status. 

3. Reviderade kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att uppdatera 
verksamhetsårets fiscal agenter i Indien och Japan och flytta policyn för fiscal agenter 
från kapitel XV, Juridiska ärenden, till kapitel XI, Finanser, eftersom policyn ligger 
under finansdivisionen och ligger i linje med finanskommitténs uppgifter och ansvar. 

4. Reviderade kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att flytta 
policyn om intressekonflikt från kapitel XV, Juridiska ärenden, till kapitel XI, 
Finanser, eftersom policyn ligger under finansdivisionen och ligger bättre i linje med 
finanskommitténs uppgifter och ansvar. 

5. Reviderade varumärkespolicyn i kapitel XV i den internationella styrelsens 
policymanual för att lägga till ett krav om att stiftelser på nationell nivå måste 
granskas och godkännas av den internationella styrelsen. 

6. Reviderade kapitel XV, stycke A.1.b, i den internationella styrelsens policymanual för 
att förtydliga att organisationens emblem är för både chartrade klubbar och distrikt. 

7. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i kapitel VII i den 
internationella styrelsens policymanual gällande vem som kan kalla till ett särskilt 
möte om inte presidenten gör detta.  

8. Reviderade kapitel XV, stycke C, i den internationella styrelsens policymanual för att 
lägga till en konstitutionell tolkning som förtydligar att en individ som är medlem i en 
individuell lionklubb också anses vara en medlem i vår internationella organisation. 
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KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i delegatkommittén, vilka hjälper 

till utan annan ersättning, samt huvudkontorets personal som kommer att delta vid den 
internationella kongressen 2019 i Milano. 

2. Ändrade programmet för den internationella kongressen i Milano 2019. 
3. Genomförde mindre ändringar i kapitel VII i den internationella styrelsen 

policymanual. 
4. Ändrade kapitel VIII, Stycke E, Förfarande vid val 
  
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
 
1. Beviljade skyddande status till Kozhencherry Lions Club i distrikt 318-B (Indien) och 

Palu Maleo Lions Club i distrikt 307-B2 (Indonesien) till och med den 7 april 2019.  
2. Godkände att förslagen om ändring av distriktsgränser som mottagits från 

multipeldistrikt 101 (Sverige) och 104 (Norge) träder i kraft vid avslutningen av den 
internationella kongressen 2019 och att förslaget om ändring av distriktsgränser som 
mottagits från multipeldistrikt 21 (Arizona) träder i kraft vid avslutningen av den 
internationella kongressen 2020. 

3. Utsåg tidigare internationella direktor Elisabeth Haderer till samordningslion för 
Albanien, Kosovo och ej distriktsindelade Bulgarien och tidigare distriktsguvernör 
Daniel Zyambo till samordningslion för det tillfälliga distriktet 412-B (Malawi och 
Mozambique) för de återstående månaderna av detta verksamhetsår. 

4. Förlängde anslaget för omstrukturering och utveckling av distrikt att inkludera förslag 
om ändring av distriktsgränser som godkänts den 30 november 2021 eller tidigare. 

5. Korrigerade en hänvisning till DG Elect-seminariet i den internationella styrelsens 
policymanual så att titeln Seminarium för första vice distriktsguvernör/DG Elect 
används. 

6. Tog bort kravet om att en Lion måste ha varit klubbpresident innan han/hon utses till 
Guiding Lion.  

7. Reviderade den internationella styrelsens policymanual så att distrikt, vars förslag om 
ändring av distriktsgränser godkänns vid ett styrelsemöte i oktober eller november, 
och kommer att träda i kraft vid den internationella kongressens avslutning samma 
verksamhetsår, måste hålla val innan den 1 januari för att DG Elect ska kunna delta i 
seminariet för första vice distriktsguvernörer/DG Elect i februari. 

8. Reviderade ersättningspolicyn för distriktsguvernörer så att divisionen för distrikts- 
och klubbadministration inkluderas i processen att godkänna en ökning av en 
distriktsguvernörs budget.  

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 
1. Godkände prognosen för första kvartalet 2018-2019, vilken visar ett underskott. 
2. Ändrade kapitel XXI gällande milersättning för tidigare internationella presidenters 

resa till godkända möten, tidsplan för insändande av anhållan om officiell talare till 
reseavdelningen, och samtyckte till att granska det befintliga besöksformuläret för alla 
officiella talare för vilka Lions Clubs International betalar reseersättning.      
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KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 
 
1. Reviderade den internationella styrelsens policymanual avseende Lions regionala 

ledarskapsinstitut för att förbereda för framtida ändringar av programmet. 
2. Reviderade antal utbildningsdagar för utvecklingsinstitut för instruktörer från fyra till tre i 

den internationella styrelsens policymanual.  
3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att inkludera ordet 

ledarutveckling vid behov. 
  

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 
 

1. Genomförde en djupgående granskning av LCI:s strategiska plan: LCI framåt. 
2. Granskade kommitténs rättigheter att finna policys som skulle kunna uppdateras och 

revideras vid nästa möte. 
3. Granskade och diskuterade ”Utmaningen i Afrika”, vilken var en resolution som 

inledningsvis godkändes i april 2010 och som föreskriver att kommittén för långsiktig 
planering ska begära att kommittén för stadgar och arbetsordning sammanställer ett 
konstitutionellt ändringsförslag där Afrika erkänns som ett eget konstitutionellt 
område vid följande internationella kongress när kontinenten uppnår och upprätthåller 
30 000+ medlemmar.  Utmaningens tröskel på 30 000 medlemmar överskreds i slutet 
av juli 2018 och området har enligt cumulative-rapporten, per september 2018, 30 706 
medlemmar och antalet fortsätter att växa. Grattis Lions i Afrika till denna historiska 
milstolpe. 
 
Kommittén kommer att granska framstegen i kontinentens medlemstillväxt vid nästa 
möte och presentera sin slutgiltiga rekommendation till styrelsen. 

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Utökade pilotprogrammet Välkommen hem till och med den 30 mars 2020. 
2. Reviderade strukturen för det globala arbetsteamet att inkludera ytterligare distrikt i 

Afrika. 
3. Godkände ytterligare en Årets Leo för 2017 - 2018. 
4. Godkände att tidigare lionessmedlemmar får tillgodoräkna sina år som 

lionessmedlemmar gentemot kraven för ständigt medlemskap. 
5. Ändrade policyn, för att flytta avdelningen för unga Lions och Leos från kommittén 

för serviceaktiviteter till kommittén för medlemsutveckling. 
6. Förlängde solnedgångsklausulen för Azerbajdzjan till och med den 30 juni 2019. 
7. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att tillåta ytterligare medel 

till pilotprogram, med den internationella styrelsens godkännande. 
8. Godkände ett pilotprogram för att vända medlemstrenderna i KO I och KO II. 

 
KOMMITTÉN FÖR MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
 
1. Reviderade Kapitel XIX, Officiellt protokoll, i den internationella styrelsens 

policymanual för att inkludera Leo Lion kontaktpersoner . 
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KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Godkände följande Lions som mottagare av Top Tio-utmärkelsen för ordförande för 

ungdomsläger och ungdomsutbyte 2017-2018. 
 
Namn Konstitutionellt 

område 

Land 

Nazan Albayrak IV Turkiet 
Angela Day II Kanada 
Eileen Delaney I USA 
Ari Lindell IV Finland 
Gabriela Lutter IV Tyskland 
Karl-Heinrich Mohr IV Tyskland 
Diane Quinlan I USA 
Birgit Rastetter IV Italien 
Pravin Sarnaik VI Indien 
Yoshikazu Yano V Japan 

 (Resolution 1.) 
2. Godkände den internationella diabetesfederationens och LCI:s gemensamma 

arbetsplan. 
3. Godkände marknadsföringsplanen och den strategiska inriktningen för 

serviceaktiviteter 2019.  
4. Erhöll en uppdatering om minianslagsprogrammet för diabetes, samt vilka klubbar 

som kommer inbjudas att delta.  
 
IT-KOMMITTÉ 
 
1. Erhöll en uppdatering om GDPR och granskade dataelement som LCI behöver för att 

leda sin verksamhet.  
2. Kommittén samarbetade med kommittén för stadgar och arbetsordning vilket 

resulterade i en ändring av den internationella styrelsens policymanual avseende 
tolkningen av att vara medlem i Lions Clubs International.  

3. Kommittén diskuterade och godkände föreslagna processförbättringar eftersom dessa 
förbättringar kommer att hjälpa organisationen på längre sikt allteftersom 
prioriteringar blir tydliga och resurser används på ett klokt och kostnadseffektivt sätt.  

4. Kommittén presenterade infrastrukturen och produktplanen och tillhandahöll 
argument för en ökad budget. Prognosen för IT kommer att ändras för att återspegla 
det ökade budgetbeloppet om budgeten godkänns.  

 
 

Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s 
webbplats www.lionsclubs.org eller kontakta det internationella huvudkontoret på  telefon 

630-571-5466. 
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