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SAMMANFATTNING AV BESLUT 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS MÖTE 

Milano, Italien 
30 juni - 4 juli 2019 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 
1.              Kommittén kommer fortsätta att övervaka och följa upp handlingsplaner. 
 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 
1. Avslog ett klagomålsärende avseende val av distriktsguvernör i distrikt 112-C 

(Belgien) och förklarade en vakans på posten som distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2019-2020. 

2. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
300-C1 (MD 300 Taiwan), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2019-2020 i distrikt 300-C1 ogiltigt, förklarade vakans på posten 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2019-2020 samt att posten skall 
tillsättas i enlighet med internationella stadgar och arbetsordning samt stadgar och 
arbetsordning för distrikt. Dessutom beslutades att klagomålsärendets 
registreringsavgift på USD 650 skall återbetalas till klagande part. 

3. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
316-A (Indien), förklarade valet av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 
2019-2020 i distrikt 316-A ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice 
distriktsguvernör för verksamhetsåret 2019-2020 samt att posten skall förbli vakant 
för verksamhetsåret. Dessutom beslutades att klagomålsärendets registreringsavgift på 
USD 650 skall återbetalas till klagande part. 

4. Avsatte distriktsguvernör J. Mohan Rao från posten som distriktsguvernör i distrikt 
316-A (Indien) för brott mot skyldigheter och underlåtenhet att följa den 
internationella arbetsordningen samt den internationella styrelsens policy. Förklarade 
att J. Mohan Rao i framtiden inte skall erkännas som tidigare distriktsguvernör av 
Lions Clubs International, ej heller av någon klubb eller något distrikt samt att han 
inte heller skall vara berättigad till några av titelns privilegier. Förklarade att vakansen 
på posten som distriktsguvernör i distrikt 316-A inte skall tillsättas samt att DG Elect i 
distrikt 316-A skall fungera som tillförordnad distriktsguvernör till och med den 
internationella kongressen 2019. 

5. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 321-
A3 (Indien) och förklarade Lion Radha Krishna Shah som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 321-A3 för verksamhetsåret 2019-2020. 

6. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 321-
B1 (Indien) och förklarade Lion Jagdish C. Agarwal som andra vice distriktsguvernör 
i distrikt 321-B1 för verksamhetsåret 2019-2020. 

7. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 3233-
E2 (Indien) och förklarade Lion Sudhir Kumar Goyal som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 3233-E2 för verksamhetsåret 2019-2020. 

8. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
3233-G1 (Indien), förklarade val av andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 
2019-2020 i distrikt 3233-G1 ogiltigt, förklarade vakans på posten andra vice 
distriktsguvernör för verksamhetsåret 2019-2020 samt att posten skall tillsättas i 
enlighet med internationella stadgar och arbetsordning samt stadgar och arbetsordning 
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för distrikt. Dessutom beslutades att klagomålsärendets registreringsavgift på USD 
650 skall återbetalas till klagande part. 

9. Fastställde den internationella styrelsens tidigare beslut i juni 2018 och bekräftade 
stödet av internationell direktor Lion R. Sampath, vilket utfärdades under årsmötet i 
multipeldistrikt 324 i maj 2017. 

10. Reviderade Lions etik i Kapitel XII, Bilaga C., i den internationella styrelsens policy 
för organisationsändamål, för att ta bort och uppdatera text som har blivit föråldrad 
samt för att ligga i linje med nuvarande praxis. 

11. Reviderade Kapitel XV, Stycke A.4.b. i den internationella styrelsens policy, så att 
texten stämmer överens med tidigare antagna ändringar. 

12. Reviderade Kapitel XVIII, Stycke A., i den internationella styrelsens policy, för att 
uppdatera felaktig hänvisning i ordning av administrativa tjänstemän.  

13. Reviderade klagomålsprocessen i den internationella styrelsens policy avseende val 
av distriktsguvernör samt första och andra vice distriktsguvernör, för att inkludera 
klagomål beträffande val av internationell tredje vice president och internationell 
direktor. 
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Avslog att lägga till moms på registreringsavgifter till kongressen i Singapore. 

Tillhandahöll dokumentation avseende valprocessen vid kongressen.  
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
 

1. Beviljade Palu Maleo Lions Club i distrikt 307-B2 (Indonesien) skyddande status till 
och med den 31 oktober 2019 och befrielse från halvårsvis fakturering av 
medlemsavgift i juni 2019. 

2. Godkände det ej distriktsindelade området i Bulgarien som en tillfällig region, att 
träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2019. 

3. Utnämnde Praveen Agarwal att vara distriktsguvernör i distrikt 322-D (Indien) under 
verksamhetsåret 2019-2020. 

4. Instruerade distrikt 112-C (Belgien) att genomföra ett möte i syfte att utse en 
kvalificerad lionledare till posten distriktsguvernör för verksamhetsåret 2019-2020. 

5. Ändrade syfte avseende kommittén för distrikts- och klubbadministration. 
6. Tog bort text om lionessprogrammet i den internationella styrelsens policy.  
7. Ändrade stadgar och arbetsordning för distrikt, för att erkänna zonordföranden och 

regionordföranden som medlemmar i det globala arbetsteamet. 
8. Reviderade beskrivningar av posten klubbens vice president, klubbens 

medlemsordförande och klubbens serviceordförande såsom de beskrivs i stadgar och 
arbetsordning för lionklubb. 

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Ändrade investeringspolicyn för The International Association of Lions Clubs 
allmänna fond. 

2. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2018-2019, vilken visar ett underskott. 
3. Godkände budgeten för 2019-2020, vilken visar ett underskott. 
4. Ändrade investeringspolicyn i pensionsplanen för anställda vid The International 

Association of Lions Clubs. 
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5. Reviderade Kapitel XXI i den internationella styrelsens policy avseende ersättning av 
utgifter. 

6. Reviderade Kapitel XXI i den internationella styrelsens policy avseende resor med 
flyg. 

7. Reviderade policyn i Stycke B.2. avseende verkställande tjänstemäns resor och 
ersättning av utgifter. 

8. Lade till Jayne Kill, chef vid bokföringsavdelningen, som auktoriserad att 
underteckna checkar i organisationens bankkonton. 

     

KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Ändrade den internationella styrelsens policy, för att dokumentera ändringar i syfte 
avseende kommittén för ledarskapsutveckling. 

 

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 

1. Granskade framsteg för initiativ inom LCI framåt samt diskuterade orsaker till 
minskning av hjälpinsatser och inrapportering. Tillhandahöll förslag om att förbättra 
siffrorna avseende hjälpinsatsernas påverkan, genom att involvera GAT och 
tillhandahålla incitament för inrapportering. 

2. Diskuterade och samtyckte till skapande av ett projektteam för LCI framåt, för att 
hjälpa till med och vägleda skapandet av nästa repetition av vår strategiska plan. 

3. Granskade föreslagen revidering av mål för distriktsguvernörer samt instruerade 
personalen att ytterligare minska antal mål till ej fler än fyra årliga mål. 

4. Granskade ett föreslaget arbetssätt att studera rollen för distriktsguvernören, så att 
denna är relevant i dagens föränderliga värld samt bad personalen att inleda studien. 

5. Diskuterade organisationens nuvarande arbetssätt med många valutor, bland annat 
hantering av många bankkonton och fluktuationer i utländska valutor, samt beslutade 
att för närvarande inte införa några förändringar. 

 

KOMMITTÉN FÖR MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
 
1. Reviderade Kapitel XIX, Bilaga A, i den internationella styrelsens policy, genom att 

lägga till en förklarande mening i det officiella protokollet, vilken träder i kraft den 1 
juli 2019. 

2. Reviderade Kapitel XIX, Stycke A., Bilaga A, i den internationella styrelsens policy, 
genom att lägga till reviderade GAT-roller, för att därmed överensstämma med GAT-
strukturen på nivån konstitutionellt område, vilka träder i kraft den 1 juli 2019. 

3. Reviderade Kapitel XVI i den internationella styrelsens policy, genom att ta bort 
föråldrad information om tidningen LION.  

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Lade till text i Kapitel XVII i den internationella styrelsens policy, vilken säkerställer 

att det tidigare beslutet att tillåta studenter över 30 års ålder, vilka går med i en 
lionklubb vid en högskola/universitet, är kvalificerade att betala rabatterad 
inträdesavgift/charteravgift på USD 10. 
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2. Separerade länder i Afrika från listan över länder i konstitutionellt område VI, för att 
återspegla kommande omröstning vid den internationella kongressen om att Afrika 
blir konstitutionellt område VIII. 

3. Tog bort utmärkelser för leoklubbar från Kapitel XXII i den internationella styrelsens 
policy. 

4. Modifierade texten, bland annat förenkling av kriterier, avseende LCI:s nya 
landsprocess, vilken återfinns i Kapitel X. 

5. Ändrade LCI:s namn på FYROM Makedonien till Republiken Norra Makedonien. 
6. Tillämpade den tillfälliga policyn avseende Timor-Leste samt tog bort landet från 

LCI:s officiella lista över länder i Kapitel X. 
7. Förlängde den tillfälliga policyn för Azerbajdzjan till och med den 31 december 2019. 
8. Flyttade landet Kazakstan i LCI:s lista över länder från nuvarande konstitutionellt 

område VI till konstitutionellt områden IV i Kapitel X. 
9. Uppdaterade text, bland annat förändringar av ledarposter i GAT samt utnämningar 

och verksamhet i Kapitel XXIV. 
 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Reviderade syfte avseende kommittén för serviceaktiviteter i Kapitel II, Stycke K, i 

den internationella styrelsens policy, för att överensstämma med nuvarande praxis.  
2. Reviderade Kapitel I i den internationella styrelsens policy, för att överensstämma 

med LCI:s globala frågor och serviceprogram. 
3. Diskuterade en förbättrad modell för engagemang i hjälpinsatser, bland annat 

marknadsföring, direkta hjälpinsatser, gåvor samt aktiviteter och stöd vid 
hjälpinsatser.  

4. Erhöll uppdateringar om aktiva partnerskap, bland annat LCI:s samarbete med 
Internationella diabetesfederationen, friskvårdsinitiativet, Anthem Foundation samt 
The American Association of Diabetes Educators.  

5. Granskade den nyligen lanserade verktygslådan om att främja LCI samt diskuterade 
planen om ytterligare resurser, speciellt avseende marknadsföring av de globala 
frågorna och marknadsföring på landsnivå.  

6. Diskuterade möjlig revidering av strukturen för serviceutmärkelser, vilken skulle 
uppmuntra till inrapportering av serviceaktiviteter, ligga i linje med de globala 
frågorna samt utdela erkänsla för utmärkta hjälpinsatser på klubbnivå.  

   
IT-KOMMITTÉN 
 
1. Kommittén granskade IT-divisionens budget, prognos och utfall för 2018-2019. 

Divisionen hade en prognos att avsluta året cirka USD 155 000 lägre än prognosen 
från första kvartalet, vilken godkändes vid den internationella styrelsens möte i 
oktober 2018. 

2. Kommittén granskade IT-divisionens föreslagna budget 2019-2020.  Den 
presenterade verksamhetsbudgeten hade en prognos att vara USD 722 000 lägre än 
den budget som föreslogs vid den internationella styrelsens möte i april 2019.  

3. Kommittén diskuterade ett antal frågor avseende EU:s allmänna dataskyddsförordning 
(GDPR). Kommittén granskade befintlig policy avseende tillgång till data för 
kandidater till posten tredje vice president eller internationell direktor och kommitténs 
rekommenderade revidering av denna process godkändes. Kommittén var glad över 
att personalen hade utsett ett nytt dataskyddsombud, vilket erbjuder täckning av hela 
Europa. Alla personer som valts att arbeta i arbetsgruppen om personlig information 
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accepterade sin nominering. Kommittén gick igenom en föreslagen process som 
hanterar GDPR-specifika tvister. 

4. Kommittén erhöll en uppdatering om befintliga produkter och vägledning. SAP SE:s 
mjukvara ”By Design” valdes av personalen som det nya affärssystemet. 

5. Kommittén erhöll en uppdatering om befintliga infrastruktur och vägledning. 
6. Kommittén erhöll en uppdatering om IT-divisionens organisation. 
7. Kommittén erhöll en uppdatering om kommunikationsstrategier och utbildning 

avseende ändringar för inrapportering av hjälpinsatser, bland annat övergången från 
MyLCI till MyLion.   

8. Kommittén såg intressant användande av teknologi, särskilt inom områdena 
språkhantering och maskinöversättning. 

 
 

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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