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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

San Diego, Kalifornia, Yhdysvallat 
28.–31. lokakuuta 2021 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta sai päivityksen Lions Clubs Internationalin sisäiseltä tilintarkastukselta ja 
jatkaa toimintasuunnitelmien seurantaa ja valvontaa.  
  

SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

• Hylättiin kolmannen varapresidentin virkaan liittyvä vaalivalitus, jonka oli jättänyt 
entinen kansainvälinen johtaja Rosane Jahnke, ja vahvistettiin Fabrício Oliveira 
kansainväliseksi kolmanneksi varapresidentiksi toimivuodelle 2021-2022.  

• Käsiteltiin piirikuvernöörin erottaminen virasta piirissä 3233-E2 (Intia), poistettiin 
piirikuvernöörin virasta Sudhir Kumar Goyal ja ilmoitettiin piirikuvernöörin avoinna 
olevasta virasta. Opastettiin piiriä täyttämään piirikuvernöörin virka kuten 
Kansainvälisen ohjesäännön luvussa IX, kohdassa 6(d) on kuvattu. 

• Hyväksyttiin “General Incorporated Foundation Nihon Lions” säätiöksi Japanissa, kuten 
Hallituksen sääntökokoelman luvussa XV, kappaleessa A.6.d.3. on kuvattu.  
 

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin vuoden 2021-2022 piirikuvernöörien ja kuvernöörineuvostojen 
puheenjohtajien ilmoittautumismaksuksi alennettu hinta US$100 vuoden 2022 
kansainväliseen vuosikokoukseen. Maksu koskee paikan päällä vuosikokoukseen 
osallistumista. 

• Hyväksyttiin vuoden 2022 kansainväliseen vuosikokoukseen virtuaalinen osio. 
Hyväksyttiin kansainväliseen vaaliin liittyvä menettely, joka sallii elektronisen 
järjestelmän käyttämisen, kun äänestetään paikan päällä kansainvälisessä 
vuosikokouksessa. 
Hyväksyttiin päiväraha vuoden 2022 kansainvälisen vuosikokouksen nimitetyille 
osallistujille ja henkilökunnalle. 

• Hyväksyttiin Hallituksen sääntökokoelman VIII luvun C.5 kohdan päivitys entisten ja 
nykyisten hallituksen jäsenten ottamiseksi mukaan muistotilaisuuteen vuosikokouksessa. 
 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin Yhdistyneet arabiemiirikunnat siirtymäkauden alueeksi ja nimitettiin lohkon 
puheenjohtaja Amer Bitar toimimaan alueen puheenjohtajana.    

• Nimitettiin entinen piirikuvernööri David Wilson palvelemaan piirikuvernöörinä piirissä 
105-N (British Isles).  

• Nimitettiin entinen kansainvälinen johtaja Geoffrey Leeder palvelemaan yhteyslionina 
piirissä 105-N (British Isles).  

• Hyväksyttiin moninkertaispiirin 325 (Nepal) esittämä piirijaon muutosehdotus piirien 
jakamiseksi seuraavasti: 325-C, 325-D, 325-E, 325-F, 325-G, 325-H, 325-I, 325-J, 325-
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K, 325-L, 325-M, 325-N, 325-P, 325-R ja 325-S. Muutos astuu voimaan vuoden 2022 
kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä.   

• Hyväksyttiin Piirin 322-F (Intia) esittämä ehdotus uudelleenjaosta piireiksi 322-F ja 322-
H. Muutos astuu voimaan vuoden 2022 kansainvälisen vuosikokouksen päätyttyä.   

• Nimitettiin entinen piirikuvernööri Douglas Small palvelemaan piirikuvernöörinä piirissä 
N-1 (Kanada) toimivuoden 2021-2022 loppuun saakka.   

• Muutettiin Piirin malli- ja ohjesääntöä poistamalla vaatimus lähettää vierailuraportti 
tehdyistä klubivierailuista.  

• Muutettiin Piirikuvernöörin korvaussääntöjä kattamalla postituskulut tuotteiden 
lähettämiseksi klubeille, kun vierailu suoritetaan virtuaalisesti. 
 

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin toimivuoden 2021- 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

• Muutettiin hallintovirkailijoiden matka- ja kulukorvaussääntöjä. 
• Muutettiin Lions Clubs Internationalin hankintasäännöt. 
• Hyväksyttiin vapautus liittymis- ja perustamismaksuista 30. kesäkuuta 2022 saakka.  

 
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 
 

• Vahvistettiin vaihtoehtoinen suunnitelma virtuaalisen 2022 Ensimmäisten 
varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien (FVDG/DGE) seminaarin järjestämiseksi (päivät 
1-3) korvaamaan seminaarin sisällön, joka oli tarkoitus toteuttaa helmikuussa 2022. 

• Vahvistettiin toisen päivän lisääminen FVDG/DGE-seminaariin Montréalin vuosikokouksessa, ja 
näin ollen seminaari on kaksipäiväinen. 

• Hyväksyttiin nepalinkielisen ryhmän lisääminen vuoden 2021-2022 FVDG/DGE-seminaariin ja 
tehtiin poikkeus LCIP-vaatimuksiin nepalinkieliselle ryhmänjohtajalle tämän vuoden 
seminaarissa. 

• Hyväksyttiin entinen kansainvälinen johtaja Sanjay Khetan vuoden 2021-2022 nepalinkielisen 
ryhmän ryhmänjohtajaksi. 

• Hyväksyttiin DGE-seminaarin lahjabudjetin korottaminen $38 354 dollarilla vuoden 2021-2022 
FVDG/DGE:ille. 

 
PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (ELOKUUN 2021 
KOKOUSRAPORTTI) 
 

• Saatiin päivitys Lions Internationalin strategisesta suunnitelmasta. 
• Saatiin päivitys piirikuvernöörin roolia koskevasta selvityksestä ja tutustuttiin analyysiin 

nykyisestä menetelmästä määritellä piirikuvernöörin budjettivarat.  
• Tarkistettiin kansainväliselle johtajalle annettavan kannatuksen kriteerit. 
• Keskusteltiin Markkinointikeskuksen (Marketing Think Tank) luomisesta ja 

lähestymistavasta markkinointiin liittyvien taitojen, itsevarmuuden ja pätevyyden 
kehittämiseksi klubitasolla.  

• Tarkastetttiin LCI:n kansainvälisten johtajien ja 3. varapresidentin vaalimenettelyt.  
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MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

• Tarkastettiin PR-apurahaohjelma ja huomioitiin kasvu tämän aloitteen suosiossa. Tänä 
vuonna on hyväksytty 32 PR-apurahaa, mikä tarkoittaa käytännössä, että vuoden budjetti 
US$400 000 on nyt käytetty. 

• Tutustuttiin moninkertaispiirin 318, moninkertaispiirin 3232 ja moninkertaispiirin 3233 
(Intia) pyyntöön käyttää ylijäämävaroja toimistotilojen hankkimiseen tukemaan lionien 
aktiviteetteja, koulutusta ja muita aloitteita. Toimikunta jätti päätöksen tekemättä, päätti 
pyynnön tarkistamisesta yksityiskohtaisemmin ja lähetti pyynnön edelleen 
taloustoimikunnalle. Toimikunta tarkastelee asiaa uudelleen seuraavassa hallituksen 
kokouksessa. 

• Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XIX poistamalla käytöstä poistetut virat 
kansainvälisestä protokollasta: vaalipiirin Uusia ääniä -puheenjohtaja ja vaalipiirin Uusia 
ääniä -puhuja. 

• Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman lukuja II, XVI ja XIX Markkinointitoimikunnan 
nimen muuttamiseksi aikaisemmin tehdyn päätöksen mukaisesti.  

 
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

• Pyydettiin Taloustoimikuntaa harkitsemaan maksuvapautuksen jatkamista.  
• Tarkastettiin Teemaklubiohjelman edistymiseen liittyvät päivitykset. 
• Tarkastettiin Maailmanlaajuisen jäsenyysaloitteen käynnistämiseen liittyvä edistyminen 

ja tiedot pilottipiirien menestymisestä. 
• Tarkastettiin ja hyväksyttiin Jäsenkehitysapurahat. 
• Tarkastettiin ja hyväksyttiin 2022-2024 Leoklubin neuvoa-antava paneeli. 
• Tarkastettiin jäsenyyden tarkistamiseen liittyvät tulokset Mumbai Choice -lionsklubissa 

ja suositeltiin klubin lakkauttamista olemattomien jäsenten vuoksi. 
• Tarkastettiin ja päivitettiin useita kohtia Hallituksen sääntökokoelmassa, luvussa XXII, 

jotta kohdat vastaavat ohjelmapäivityksia ja tukevat ohjelman kasvua tulevaisuudessa.  
• Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelma lisäämällä Moninkertaispiiri 300 D Taiwan. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

• Päätettiin päivittää Hallituksen sääntökokoelman Luku I vastaamaan LCI:n uutta 
tehtävälausuntoa ja päivittämään kieli vastaamaan yleistä käyttöä.  

• Saatiin raportti palveluraportoinnista, joka sisältää palveltujen ihmisten lukumäärän, 
palvelutoimintojen määrän ja palvelusta raportoivien klubien prosenttiosuuden.   

• Saatiin päivitys edunvalvontatapahtumista, mukaan lukien Lionien päivä Yhdistyneiden 
Kansakuntien kanssa ja Lionien päivä Capitol Hill -tapahtumasta.  

• Saatiin päivitys LCI:n yhteisymmärrysopimuksesta Association of Diabetes Care and 
Education Specialists -järjestön kanssa.  

• Valittiin voittajat Kymmenen parhaan nuorisoleirin ja nuorisovaihtojohtajan palkintojen 
saajiksi. 

• Keskusteltiin palveluohjelmista, LCI:n maailmanlaajuisten palvelukohteiden 
kehittämisestä ja Lions Internationalin strategisen suunnitelman täytäntöönpanosta.  

• Saatiin päivitys Kindness Matters -palvelupalkinnosta. 
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TEKNOLOGIATOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta keskusteli jaoksen vuoden 2021-2022 ensimmäisen neljänneksen ennusteesta 
ja budjetista ja pyysi lisätietoja noin US$850 000 dollarin negatiivisesta varianssista. 
Toimikunta oli tyytyväinen henkilöstön antamaan selitykseen varianssiin vaikuttavista 
tekijöistä. 

• Toimikunta sai päivityksiä yksityisyyden suojaa koskevista aloitteista ja käynnissä 
olevista toimista, jotka liittyvät yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Toimikunta 
tarkasti päivityksen liittyen käynnissä oleviin suunnitelmiin ottaa käyttöön International 
Organization for Standardization (ISO) 27001 -standardi. Toimikunta hyväksyy 
seuraavien kolmen - kuuden kuukauden aikana suunnitellut turvallisuus- ja 
yksityisyysaloitteet.   

• Toimikuntanne on saanut päivityksen infrastruktuuriin liittyvistä aloitteista. Toimikunta 
oli tyytyväinen, että edistystä on tapahtunut kolmella alalla: sääntöjen noudattaminen, 
verkon turvallisuus ja infrastruktuurin parantaminen. Toimikunta on tietoinen 
turvallisuusuhkien lisääntymisestä ja on tyytyväinen siihen, että tämä on edelleen 
järjestön ensisijainen tavoite. 

• Henkilöstö esitti kattavan päivityksen CRM-projektista. Toimikunta oli samaa mieltä 
suositellusta lähestymistavasta (Salesforce) ja oli innoissaan siitä, että se tarjosi 
positiivisen tuoton hankkeen kuudenteen vuoteen mennessä. Toimikunta oli tyytyväinen 
siihen, että henkilöstö keskittyy tuottamaan lisäarvoa nopeasti ja odottaa päivityksiä 
huhtikuun 2022 hallituksen kokouksessa. 

• Toimikunta keskusteli digitaalisten tuotteiden tilanteesta. Henkilökunta tutkii edelleen 
jäsenten pyytämiä uusia ominaisuuksia ja toimintoja. Henkilökunta myönsi, että 
Salesforce-projekti voi vaikuttaa/tulee vaikuttamaan kaikkiin suunniteltuihin tuotteisiin, 
ja pitää toimikunnan ajan tasalla kaikista muutoksista määriteltyihin prioriteetteihin.   

• Toimikunnassanne keskusteltiin laajasti digitaalisten tuotteidemme käytöstä ja siitä, 
miten tärkeää on lisätä tuotteidemme käyttöönottoa ja käyttöä. Tämä toimikunta pyytää 
kansainvälisten johtajien tukea digitaalisten tuotteiden käyttöönoton edistämisessä. 

• Henkilökunta esitteli Connect-tietoja ja korosti sovelluksen viimeaikaisia käyttötrendejä.  
Kun otetaan huomioon merkittävä investointi Connectin tukemiseen (350 000 dollaria) ja 
vähäinen käyttö (noin 2500 istuntoa viimeisten 12 kuukauden aikana), toimikunta neuvoi 
henkilökuntaa arvioimaan, miten sovellus voidaan poistaa käytöstä vaikuttamatta 
merkittävästi jäsenten toimintaan.   

• Toimikunta sai päivityksen henkilöstöltä liittyen mobiilisovelluksiin. Nykyisten 
mobiilialustojen pitkän aikavälin elinkelpoisuuteen liittyy huolia, ja Android-sovellusta 
varten tarvitaan välittömiä toimia, koska se menettää valmistajien tuen joulukuun 2022 
jälkeen. Toimikunta suosittelee mobiilisovelluksen tuen lopettamista, kunnes Salesforce-
projektin avulla voidaan ottaa käyttöön mobiiliratkaisu, joka toimii millä tahansa 
laitteella. 

• Toimikunta sai päivityksen 2022 kansainvälisten vaalien tukemisesta. Henkilökuntaa 
pyydettiin arvioimaan edelleen digitaalisten äänestyslippujen tukemiseen liittyviä 
laitteistotarpeita.   

• Toimikunta tapasi Palveluaktiviteettitoimikunnan saadakseen uusimmat tiedot 
palveluraportoinnista ja teknologiatuotteiden käyttöönotosta. 

 


