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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Virtuaalinen verkkokokous 
Oak Brook, Illinois, USA 

2.-21. huhtikuuta 2020 
 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta sai päivityksen Lions Clubs Internationalin sisäisestä tilintarkastuksesta ja se 
tulee jatkamaan toimintasuunnitelmien seurantaa ja valvontaa. Toimikunta totesi, että 
seurattavien kohteiden lukumäärä on laskenut 18 avoimesta kohdasta 16 avoimeen 
kohtaan. Avoimet kohdat sisältävät sekä Lions Clubs Internationalin, että Lions Clubs 
International Foundation -säätiön kohteet. 

• Toimikunta tarkisti sisäisen tilintarkastuksen aikataulun 2019-2020 ja keskusteli 
tilintarkastusprojektien ajoituksen muuttamisesta. Sisäinen tilintarkastusvuosi tulee 
olemaan 1. syyskuuta 2020 - 31. elokuuta 2021. 

   
MALLISÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta käsitteli avoinna olevan Beirutin St. Gabriel -lionsklubin jättämän sääntöjä 
koskevan valituksen ja pyysi lakiasiainjaostoa laatimaan lopullisen päätöksen sen 
tarkistamista ja hyväksymistä varten. 

• Toimikunta sai tilanneraportin järjestöä koskevista vireillä olevista lakiasioista. 
• Toimikunta jatkoi keskustelua aikatauluun liittyvistä vaatimuksista, jotka koskevat 

kansainvälisen johtajaehdokkaan kannatustodistuksen lähettämistä kansainväliseen 
päämajaan. 

• Toimikunta tarkisti Hallituksen sääntökokoelman Luvun XXIII, Aluefoorumit ja 
hyväksyi Afrikan foorumin järjestettäväksi marraskuun viimeisen täyden viikon tai 
joulukuun ensimmäisen täyden viikon aikana. 
 

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA 
 

• Valittiin Washington DC, USA vuoden 2027 kansainvälisen vuosikokouksen 
isäntäkaupungiksi.  

• Hyväksyttiin nykyiseen sääntöön poikkeus, jonka puitteissa annetaan kansainväliselle 
presidenttiehdokkaalle (ehdokkaille) aikaa puhua avajaisistunnossa. 

• Toimikunta päätti vuosikokouksen ilmoittautumismaksun pitämisestä entisen suuruisena 
vuoden 2021 Montrealin kansainvälisessä vuosikokouksessa. 
 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta tarkasteli Uusia ääniä -ohjelman jatkamista ottaen huomioon moninaisuuden, 
nuorempien jäsenten ja leojen sekä naispuolisten jäsenten tärkeyden. 

• Toimikunta hyväksyi piirijaon muutoksen moninkertaispiirissä MD 300, joka on jaettu 
viiteen moninkertaispiiriin: MD300A, MD300B, MD 300C, MD300D ja MD300E. 
Päätös astuu voimaan vuoden 2023 vuosikokouksen päättyessä 
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• Nimitettiin vuoden 2020-2021 yhteyslionit.  
• Hyväksyttiin siirtymäkauden lohkon asema seuraaville maille: Yhdistyneet 

arabiemiirikunnat, Somalia, Bahrainin kuningaskunta, Kosovon tasavalta ja Moldovan 
tasavalta ja siirtymäkauden alueen asema Bulgarian tasavallalle. 

• Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua IX liittyen taloudellisen tuen antamiseen 
lohkon ja alueen puheenjohtajille alkaen 1. heinäkuuta 2020 alkaen.  

• Muutettiin Lukua VII, Piirin ohjesäännöt, Luku II, Artikla 7, lisäämällä uusi osa c. ja d., 
jotka liittyvä lohkon puheenjohtajan pätevyysvaatimuksiin. 

• Muutettiin opaslionin velvollisuuksia, jotta kannustetaan uuden klubin ja 
uudelleenaktivoidun klubin tukea LCIF:lle.  

• Jos Kansainvälisen malli- ja ohjesäännön muutosehdotus hyväksytään, muutettiin Lukua 
VII, Liitteitä A, B ja C Hallituksen sääntökokoelmassa liittyen avointen virkojen 
täyttämisprosessiin.  

• Toimikunta keskusteli piirikuvernöörin kyvyttömyydestä vaihtaa ei-toimivat hallituksen 
virkaan nimitetyt henkilöt ja ilmaistiin, että piirikuvernöörin tulisi pystyä vaihtamaan 
virkaan nimitetty henkilö tarvittaessa. Toimikunta tulee keskustelemaan edelleen tästä 
aiheesta ymmärtääkseen sen vaikutuksen ja täytäntöönpanon strategiat.  

• Muutettiin Piirin mallisääntöä, Luku V, kohtaa 1. liittyen hallituksen äänioikeutettuihin 
jäseniin kuten on määritelty Luvussa VI, kohdassa 2 piirin ohjesäännössä.  

• Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa poistamalla prosessi siirtymäkauden piirin 
ensimmäisen varapiirikuvernöörin ylentämisestä ennen 1. maaliskuuta, koska prosessia ei 
enää tarvita. 

• Muutettiin Klubin mallisäännöissä määriteltyä edellisen klubipresidentin määritelmää 
avaamalla klubin LCIF-koordinaattorin virka myös muille kuin edelliselle 
klubipresidentille. 

• Muutettiin Piirin ohjesäännöissä määriteltyä piirin ja moninkertaispiirin palvelutiimin 
koordinaattorin virkaa lisäämällä viran velvollisuuksiin edunvalvonnan ja 
kansalaistoiminnan.  

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

• Toimikunta sai päivityksen järjestön sijoituskonsulteilta Merrill Lynch Bank of America -
pankista liittyen Lions Clubs Internationalin sijoitusrahaston, eläketulojen ja 401(k)-
eläkesijoitusten taloudellisesta ja pääomamarkkinoiden yleiskatsauksesta.  

• Toimikunta tarkisti kolmannen vuosineljänneksen ennustetta ja arvioitua muutosta 
liittyen COVID-19 vaikutukseen, huomioiden edut tämän ennusteen raportissa. 

• Toimikunta tarkisti hyväksytyt budjettiyhteenvedot hallituksen jokaiselta toimikunnalta. 
Toimivuoden 2020-2021 budjetti päivitetään ja hyväksytään kesäkuun 2020 hallituksen 
kokouksessa. 

• Toimikunta hyväksyi pyynnön moninkertaispiiristä O saada helpotusta liittyen 30% 
veroon, joka lisätään kaikkiin pankin tai luottokortin kautta maksettuihin jäsenmaksuihin. 

• Toimikunta hyväksyi pyynnön moninkertaispiiristä 412 A avata rahastotili jäsenmaksujen 
tallettamiseen ja säilyttämiseen. 

• Toimikunta keskusteli vuosikokouksen peruuttamisesta aiheutuneesta vaikutuksesta 
jäsenmaksujen korotukseen sekä mahdollisista muutoksista päätösehdotukseen. 
Lisätietoja annetaan keskustelua varten kesäkuun 2020 hallituksen kokouksessa. 
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JOHTAJAKOULUTUSTOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin ehdotettu instituuttien aikataulu ja apurahat johtajakoulutuksen 
kehittämiseen 2020-2021. Vuonna 2020-2021 instituuteille myönnettävä apuraha nousee 
US$1800 dollariin (aikaisempi apuraha US$1200) yksittäispiireille ja US$750 
(aikaisemmin US$500) piirittömille siirtymäkauden piireille, alueille ja lohkoille. 

• Tuettiin suunnitelmaa kehittää vaihtoehtoinen suunnitelma FVDG/DGE-seminaarin 4. päivälle, 
koska vuoden 2020 vuosikokous on peruttu. 

• Kaikki lionit ja leot pääsivät käyttämään päivitettyä Lionien oppimiskeskusta (LLC 
powered by Litmos) alkaen 31.12.2019. 31.3.2020 mennessä uutta LLC:tä oli käyttänyt 
8067 henkilöä. 

• Lukuun ottamatta FDI-instituuttia Louisvillessä, Kentuckyn osavaltiossa, syyskuun puolessa 
välissä 2020, kaikki seuraavan toimivuoden instituutit järjestetään alkavaksi joulukuussa 2020. 

• Alkaen 2020-2021, kaikkien Lionkouluttajien pätevöitymisohjelmasta valmistuneiden 
(LCIP) tulee osallistua paikan päällä LCIP-koulutukseen. LCIP-pätevöityminen 
järjestetään vain virallisilla kielillä kesäkuuhun 2024 saakka.  
 

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELU (TAMMIKUUN 2020 KOKOUSRAPORTTI) 
 

• Nykyinen LCI Forward -suunnitelma tarkistettiin kokonaisuudessaan. Käsiteltyjä aiheita 
olivat palveluraportoinnin lisääminen, Kampanja 100 -keräyksen edistyminen, suurempi 
tuotemerkin näkyvyys, Maailmanlaajuisen toimintaryhmän tuki ja taloudelliset ennusteet. 

• Strategisen suunnitelman uuden version edistymisestä keskusteltiin ja toimikunta ilmoitti, 
että suunnitelman kehittämiseen tarvittaisiin enemmän aikaa. 

• Ehdokkaiden, jotka hakevat kansainvälisen presidentin virkaa vuoden 2020 
kansainvälisen vuosikokouksen aikana, on ilmoitettava aikomuksestaan pyrkiä virkaan 
kirjallisesti lakiasiainjaokseen 28. huhtikuuta 2020 mennessä. 

 
MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

• PR-apurahan määrää lisättiin seuraavalle vuodelle kysynnän ja nykyisten varojen 
loppumisen vuoksi.  

• Alueelliset brändimallit ja PSA-ilmoitukset tarkistettiin. Nämä on laadittu tuomaan 
markkinointimateriaalit, opasteet ja resurssit suoraan klubeille. Maailmanlaajuinen 
markkinointi käynnistetään seuraavan toimivuoden aikana verkossa ja kommunikoimalla 
markkinointijohtajien ja GAT:n kanssa. 

• COVID-19-markkinointisuunnitelmat tarkistettiin. Toimikunta hyväksyi alustavan työn, 
jota tehdään tällä alalla tämän maailmanlaajuisen pandemian aikana. 

• Suunnitelmista yhdistää sähköpostiviestejä keskusteltiin ja aihe siirrettiin eteenpäin. 
Toimikunta tarkisti klubi-, piiri- ja moninkertaispiirin tasojen mallintamista ja hyväksyi 
suunnitelman. 

• PR-apurahan raportoimisesta keskusteltiin ja erityistä huomiota kiinnitettiin kattavan 
analyysin tarjoamiseen LCI:n rahoittaman projektin tuloksista. 

• Toimikunta keskusteli uusista ehdotuksista liittyen viestintään seuraavan sukupolven LCI 
Forward -aloitteessa. 
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JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin kansainvälinen Centennial Lions Club uudeksi ohjelma-aloitteeksi 
jatkamaan eronneiden jäsenten innostamista osallistumaan ja tietojen keräämistä heiltä. 

• Hyväksyttiin Teemaklubit uutena ohjelma-aloitteena jatkamaan pilottiohjelman luomaa 
innostusta. 

• Hyväksyttiin laajennus Pohjois-Amerikan jäsenyysaloitteen (NAMI) pilottiohjelmaan 
antamalla kaikille Pohjois-Amerikan piireille mahdollisuus osallistua siihen, jos ne 
haluavat. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

• Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XIII, kappaletta D osoittamaan, että 
klubin, piirikuvernööri-elektin ja piirin ystävyysohjelmat on lakkautettu, mutta klubeja ja 
piirejä kannustetaan pitämään yhteyttä toisiinsa ja tekemään yhteistyötä ilman Lions Clubs 
Internationalin virallista valvontaa. 

• Annettiin tunnustusta lionien ja heidän maailmanlaajuiselle säätiölleen siitä, että tämän 
toimivuoden aikana on palveltu 226 miljoonaa ihmistä ja keskusteltiin suunnitelmista lisätä 
palveluraportointia tulevaisuudessa. 

• Annettiin tunnustusta lionien saavutuksesta suorittaa tyypin 2 diabetesseulonta miljoonalle 
ihmiselle Maailman diabetespäivänä 2019.  

• Saatiin päivitys edunvalvontaan ja kansalaistoimintaan liittyvistä ohjelmista, mukaan 
lukien edunvalvontastrategian ja työkalupakin kehittäminen ja LCI:n yhteistyö Association 
of Diabetes Care and Education Specialists -järjestön kanssa. 

• Keskusteltiin tulevan Kindness Matters -palvelupalkinnon julkistamisen logistiikasta.  
 
TEKNOLOGIATOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta hyväksyi teknologiajaoksen budjetin vuodelle 2020-2021, mutta todettiin, 
että budjettia saatetaan joutua päivittämään, jos COVID-19-pandemian tilanteeseen 
liittyy merkittäviä materiaalisia vaikutuksia. 

• Toimikunta sai päivityksiä yksityisyyttä koskevista aloitteista ja jatkettavista tehtävistä 
liittyen General Data Protection Regulation (GDPR) -sääntöihin. Toimikunta hyväksyi 
seuraavalle 3-6 kuukaudelle turvallisuuteen ja yksityisyyteen liittyvät aloitteet, mukaan 
lukien tiedot aktiviteettien käsittelemisestä, tietosuojakoulutuksesta, henkilötietojen 
turvallisuudesta ja henkilötietojen rikkomuksiin liittyvistä ilmoituksista. Tämän lisäksi 
toimikunta oli tyytyväinen kuullessaan, että henkilökunta tulee kehittämään uuden luvun 
Hallituksen sääntökokoelmaan teknologiaan liittyvistä säännöistä. 

• Toimikunta sai päivityksen digitaalisten tuotteiden tilanteesta. Toimikunta oli 
tyytyväinen uusista MyLionin käyttöön liittyvistä laajennuksista, joiden kautta 
parannetaan palveluraportointia. 

• Toimikunta keskusteli päivityksistä liittyen nykyisen talousjärjestelmän korvaamiseen. 
Projektin oletetaan toteutuvan toukokuussa 2020. 

• Toimikunta osallistui kattavaan keskusteluun teknologiajaoksen pitkän aikavälin 
strategiasta. Toimikunta tarkasteli jäsenyyteen, viestintään, 
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markkinointiin/tiedottamiseen, palveluun, toimintaan, äänestämiseen, LCIF:ään ja 
järjestelmiin liittyviä strategisia ideoita. 

• Toimikunta oli tyytyväinen verkkokaupan uuden verkkosivuston käyttöön ottamisesta 
arviolta toukokuussa 2020. 

 


