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SAMMANFATTNING AV 

DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Reykjavik, Island 

3-6 april 2019 

 

REVISIONSKOMMITTÉ 

 

1.              Kommittén kommer fortsätta att övervaka och följa upp handlingsplaner. 

 

KOMMITTÉ FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 

 

1. Utsåg internationella direktor Dr. Datuk Naga till samordningslion för tidigare distrikt 

301-A1 (Filippinerna) för verksamhetsåret 2019-2020.  

2. Godkände att en särskild kommitté avseende styrelsens representation bildas för 

verksamhetsåret 2019-2020, fastställde mål, uppgifter, mötesschema och budget för 

kommittén och beviljade att den internationella presidenten i samråd med de 

verkställande tjänstemännen utser en tidigare internationell president eller tidigare 

internationell styrelseledamot från varje konstitutionellt område och Afrika till 

medlemmar i kommittén varav en utses till ordförande i kommittén och att 

kommittéposterna träder i kraft efter bekräftelse av den internationella presidenten 

och gäller till och med slutet av verksamhetsåret 2019-2020. 

3. Gav den juridiska rådgivaren behörighet att bevilja en licens till Foundation Des 

Lions De France och Lions Australia Fund for LCIF att använda namnet ”Lions” och 

organisationens emblem i enlighet med organisationens varumärkespolicy. Gav Lions 

Foto Club i MD 108, Italien, behörighet att använda namnet ”Lions” och 

organisationens emblem i enlighet med organisationens varumärkespolicy förutsatt att 

ordet ”Club” tas bort från stiftelsens namn. 

4. Reviderade kapitel II, stycke C, i den internationella styrelsens policymanual för att 

ändra avsnittet om kommittén för stadgar och arbetsordning så att det inkluderar 

kommitténs ansvar gällande styrning och riskhantering. 

5. Reviderade kapitel VII, stycke A.1., A.2., A.3. och A.4. i den internationella 

styrelsens policymanual, för att ta bort onödig text.  

6. Reviderade normalstadgar och arbetsordning för distrikt i den internationella 

styrelsens policymanual för att rätta en felaktig referens i regel 6 (d) i 

Tillvägagångssätt – Speciellt möte för att rekommendera en lionmedlem att utses till 

första eller andra vice distriktsguvernör. 

7. Antog en resolution, vilken kommer framläggas för delegaterna vid den 

internationella kongressen 2019, att ändra Artikel 5, Moment 3 i de internationella 

stadgarna för att lägga till Afrika som nytt konstitutionellt område och lägga till en ny 

internationell direktor från Afrika att representera det nya konstitutionella området 

varje jämt år, ändra namnet på det konstitutionella området ISAAME till ISAME och 

ange konstitutionella områden i nummerordning. 

 

KONGRESSKOMMITTÉN 

 

1. Atlanta, Georgia, USA, valdes till platsen för den internationella kongressen 2026.  
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KOMMITTÉ FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

 

1. Godkände kraven för excellensutmärkelsen till klubbar och distrikt för 

verksamhetsåret 2019-2020.   

2. Godkände att LC Palu Maleo i distrikt 307-B2 (Indonesien) får hjälp med 

medlemsavgifterna vid den halvårsvisa faktureringen i juni 2019 och att LC Juba Host 

i ej distriktsindelade Södra Sudan får hjälp med medlemsavgifter debiterade innan den 

halvårsvisa faktureringen i december 2018.   

3. Godkände att Bulgarien blir en tillfällig region vid den internationella kongressen 

2019.  

4. Godkände utnämnda samordningslion för verksamhetsåret 2019-2020.   

5. Godkände skapandet av distrikt 301-A4 (Filippinerna). 

6. Godkände utnämnda distriktsguvernörer i tillfälliga distrikt för verksamhetsåret 2019-

2020.   

7. Utsåg tidigare distriktsguvernör Alf-Göran Andersson till distriktsguvernör i distrikt 

101-S (Sverige) till och med den internationella kongressen 2019.   

8. Reviderade kapitel VII, bilaga A, normalstadgar för distrikt, Artikel VI, Moment 2, så 

att det globala arbetsteamets distriktskoordinatorer och LCIF:s distriktskoordinatorer 

ingår som ej röstberättigade medlemmar i distriktsrådet.  

9. Överlämnade officiella namnbrickor till tidigare adjungerade styrelsemedlemmar och 

styrelsekontakter.  

 

KOMMITTÉ FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Ändrade investeringspolicyn för International Association of Lions Clubs allmänna 

fond med den reviderade allokeringen av breda tillgångar. 

2. Godkände prognosen för tredje kvartalet 2018-2019, vilken visar ett underskott. 

3. Ändrade investeringspolicyn för pensionsplanen för anställda vid the International 

Association of Lions Clubs med reviderade mål för allokering. 

4. Reviderade kapitel V i den internationella styrelsens policymanual. 

5. Reviderade kapitel XI i den internationella styrelsens policymanual. 

6. Reviderade kapitel XXI i den internationella styrelsens policymanual. 

7. Reviderade B.2. Policy om resor och ersättning till verkställande tjänstemän. 

     

KOMMITTÉ FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände kursplanen och programmet för första vice distriktsguvernörer/DG Elect- 

seminariet 2019-2020. 

2. Ändrade den internationella styrelsens policymanual gällande Lions ledarskapsinstitut för 

framtida ledare och Lions regionala ledarskapsinstitut för att förbereda för framtida ändringar 

av programmen. 

3. Ändrade den internationella styrelsens policymanual för att förtydliga informationen om 

certifiering inom programmet Lions certifierade instruktörer. 

 

KOMMITTÉ FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 

1. Granskade statusen avseende befintliga och kommande initiativ inom LCI framåt: 

Lansering av globala frågor, Kampanj 100, MyLion, nya webbplatsen och system för 

lärande. 
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2. Rekommenderade att ett ändringsförslag, som fastställer Afrika som ett nytt 

konstitutionellt område, framläggs för godkännande av delegaterna vid den 

internationella kongressen 2019. 

3. Diskuterade den övergripande styrelserepresentationen och rekommenderade att 

vidare analys av styrelserepresentationen övervägs. 

4. Granskade resultatet från enkäten för klubbtjänstemän som identifierade behov av att 

bedöma klubbarnas växande behov och möjligheter och att informera framtida 

utbildningsprogram. 

5. Diskuterade i detalj processen avseende DG Elects fastställande av mål och 

möjligheter att effektivisera. 

6. Granskade den fortsatta tillväxten av kvinnliga medlemmar över hela världen. 

7. Fortsatte granskningen av uppgift för kommittén för långsiktsplanering och antog 

ändringar för att ligga i linje med LCI framåt. 

 

KOMMITTÉ FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 

 

1. Reviderade kapitel II, stycke J, i den internationella styrelsens policymanual för att 

uppdatera texten om kommittén för marknadskommunikation så att den ligger i linje 

med organisationens nuvarande och framtida prioriteringar. 

2. Reviderade kapitel XVI i den internationella styrelsens policymanual för att ta bort 

gammal information om tidningen LION. 

3. Reviderade kapitel XVI, stycke B.1. i den internationella styrelsens policymanual för 

att lägga till Nepal som en officiell utgåva av tidningen LION från och med den 1 juli 

2019. 

4. Reviderade kapitel XVI, stycke A.14. och B.3 i den internationella styrelsens 

policymanual för att ändra kravet om minsta antal tryckta officiella utgåvor av 

tidningen LION från fyra till två per år och ändra ersättningen för officiella utgåvor 

från USD 4,00 per medlem till USD 2,00 per medlem, ersättningen betalas ut två 

gånger om året. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2020. 

5. Reviderade kapitel XIX, stycke F i den internationella styrelsens policymanual för att 

bevilja att den internationella presidenten kan överlämna den internationella 

presidentens uppskattningscertifikat till verkställande tjänstemän, internationella 

styrelsemedlemmar, tidigare internationella styrelsemedlemmar, tidigare 

internationella presidenter och andra titlar enligt beslut av den internationella 

presidenten, träder ikraft den 1 juli 2019. 

 

KOMMITTÉ FÖR MEDLEMSUTVECKLING 

 

1. Rekommenderade att pilotprogrammet för familjemedlemskap i Japan avslutas i 

oktober 2019. 
2. Verksamhetsplan för GAT 2019-2020 och ändringar som träder i kraft den 1 juli 

2019: 

 Posterna vice ordförande tas bort. 

 GST, GMT, GLT posterna på den konstitutionella områdesnivån slås samman 

till en GAT-post. 

 Posterna vice ordförande på den konstitutionella områdesnivån tas bort. 

 Poster för GAT regionsledare skapas i vissa länder i OSEAL. 

 GST, GMT, GLT posterna på områdesnivå slås samman till en GAT-post för 

området. Det övergripande antalet poster på områdesnivå reduceras. 
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 Alla poster utses årligen. 

3. Separerade Lioness-initiativet från programmet Gemensamma insatser och etablerade 

Lioness Bridge-programmet vilket skulle avslutats den 30 juni 2021. 

4. Beviljade åtta Lions och nio Leos till leoklubbprogrammets rådgivande kommitté för 

perioden juli 2019 - juni 2021, samt sex lion-suppleanter och fem leo-suppleanter. 

5. Begärde att alla framtida referenser till medlemskategorin Leo-Lion ska modifieras 

och kallas Leo-Lion. 

6. Reviderade texten i programmet för familjer för att förhindra otillåtet användande av 

rabatten för familjemedlemmar som inte bor i samma hushåll (med undantag för de 

medlemmar som är under 26 år och studerar vid ett universitet eller en högskola eller 

genomgår militärtjänst i landet) och icke-familjemedlemmar. 

 

KOMMITTÉ FÖR SERVICEAKTIVITETER 

 

1. Beslutade att avsluta programmet för vänklubbsverksamhet från och med den 1 juli 

2019. 

2. Beslutade att avsluta symposieprogram om barn från och med den 1 juli 2019. 

3. Röstade fram vinnare i videotävlingen för vuxen i sällskap.  

4. Beviljade ändringar för serviceaktivitetsrapportering, till exempel återinförandet av 

viktiga aktiviteter, inrapportering till underkategorier och en begränsning på 3 000 

förmånstagare per serviceaktivitet. Dessa ändringar kommer att införlivas när 

serviceaktivitetsrapporteringen övergår från MyLCI till MyLion den 1 juli 2019. 

5. Godkände Lions Clubs Internationals och Wellness Initiative gemensamma 

arbetsplan. 

6. Godkände avsiktsförklaringen med American Association of Diabetes Educators. 

   

IT-KOMMITTÉ 

 

1. Inrättade en arbetsgrupp avseende skydd av personlig information som kommer 

rapportera GDPR-frågor direkt till IT-kommittén. Arbetsgruppen kommer att vara 

kontakten mellan den rådgivande GDPR-gruppen och IT-kommittén. Den 

internationella presidenten kommer att utse medlemmar till arbetsgruppen för skydd 

av personlig information från konstitutionellt område IV.    

2. Godkände implementeringen av ett nytt ekonomisystem, underförstått att det formella 

godkännandet av den föreslagna budgeten för divisionen sker i Milano i juni 2019. 

 

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. 


