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SAMMANFATTNING AV BESLUT 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Virtuellt möte på nätet 
Oak Brook, Illinois, USA 

12-21 april 2021 
 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 

• Kommittén erhöll en uppdatering från Clubs Internationals internrevision om revisionens 
omfattning, bedömning och observationer avseende genomförda revisionsprojekt. 
Uppföljning av observationer kommer genomföras som en del av den interna 
revisionsprocessen. 

• Kommittén erhöll en översikt över organisationens riskhantering samt tillhandahöll 
förståelse av de inledande stegen och inriktning för implementering av organisationens 
ramverk avseende riskhantering. 

• LCIF:s avdelning för efterlevande av anslag tillhandahöll en översikt över LCIF:s process 
för efterlevande av anslag och en uppdatering om processens prioriteringar. 
   

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

• Avsatte distriktsguvernör Cheng-Yu Lu från posten som distriktsguvernör i distrikt 300-
C3 (MD 300 Taiwan) för brott mot skyldigheter och underlåtenhet att följa internationella 
stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens policy. Instruerade 
Changhua Yuan Ching Lions Club att återkalla medlemskap för Cheng-Yu Lu på grund 
av opassande beteende som lionmedlem. Förklarade att Cheng-Yu Lu i framtiden inte 
skall uppmärksammas som lionmedlem eller tidigare distriktsguvernör av Lions Clubs 
International eller någon klubb eller distrikt samt skall inte vara kvalificerad för framtida 
medlemskap i Lions. Utnämnde närmast föregående distriktsguvernör Hsueh Chu Hsu att 
fylla vakansen på posten som distriktsguvernör för återstående del av verksamhetsåret. 

• Instruerade Banska Bystrica Lions Club att återkalla medlemskap för Pavol Mora samt 
instruerade Heart of Slovakia Lions Club att återkalla medlemskap för Bohumir Kratky 
på grund av opassande beteende som lionmedlem. Förklarade att Pavol Mora och 
Bohumir Kratky i framtiden inte skall uppmärksammas som lionmedlem av Lions Clubs 
International eller någon klubb eller distrikt samt skall inte vara kvalificerad för framtida 
medlemskap i Lions.  

• Granskade bakgrund och erhöll en uppdatering om frågor avseende ej distriktsindelade 
klubbar på Cypern samt begärde att den juridiska divisionen ska fortsätta följa situationen 
och tillhandahålla tillämplig kommunikation, för att säkerställa att styrelsens policy följs. 

• Förklarade att tidigare medlem Nebojsa Davidovski inte är kvalificerad till framtida 
medlemskap i Lions samt att han i framtiden inte ska uppmärksammas som lionmedlem. 

• Reviderade kapitel VI, stycke B.1. I den internationella styrelsens policy, för att rätta till 
en felaktig referens.  

• Reviderade kapitel XVIII stycke H.1., i den internationella styrelsens policy, för att ta 
bort onödig text. 

• Utarbetade en resolution att framläggas vid den internationella kongressen 2021 att ändra 
Artikel V, Moment 4(a) i de internationella stadgarna, för att tillåta den internationella 
styrelsen att godkänna alternativa arbetssätt att välja verkställande tjänstemän och 
internationella direktorer när en internationell kongress inte kan genomföras.  
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• Utarbetade en resolution att framläggas vid den internationella kongressen 2021 att ändra 
Artikel IX, Moment 6(c) i den internationella arbetsordningen att ändra kvalifikationer 
för andra vice distriktsguvernör, så att medlemmar som tidigare har varit 
distriktsguvernörer inte är kvalificerade att väljas till posten andra vice distriktsguvernör. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 

 
• Granskade och godkände planer för Lions virtuella kongress 2021. 
• Fastställde registreringsavgifter till den internationella kongressen 2022. 
• Fortsatte bedöma genomförbarhet av den internationella kongressen 2022 i Delhi med 

anledning av den pågående pandemin. 
 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE 
 

• Godkände reviderade krav för klubbens excellensutmärkelse och distriktets 
excellensutmärkelse. 

• Godkände ändringen att ändra distriktsgränser för distrikt 300-C3 till distrikt 300D-3 och 
distrikt 300D- 5, för att skapa multipeldistrikt 300D, från slutet av den internationella 
kongressen 2023 till slutet av den internationella kongressen 2021.  

• Godkände namnändring av distrikten i multipeldistrikt 324. 
• Utnämnde ledare i Lions till Samordningslion avseende verksamhetsåret 2021-2022.   
• Begärde att ett ändringsförslag av de internationella stadgarna ska framläggas delegaterna 

vid den internationella kongressen 2021 som innebär att tidigare distriktsguvernörer inte 
är kvalificerade att väljas till posten andra vice distriktsguvernör samt ej heller fylla 
vakans för första eller andra vice distriktsguvernör. Om förslaget godkänns av 
delegaterna kommer ändringen att träda i kraft den 1 juli 2022.  

• Godkände valfri bestämmelse att möjliggöra en post för en Leo eller Leo-Lion att vara 
rådgivare till distriktsrådet eller guvernörsrådet, att inkluderas i distriktets eller 
multipeldistriktets arbetsordning. 
 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 

• Godkände prognosen för tredje kvartalet verksamhetsåret 2020-2021, vilken visar ett 
överskott. 

• Godkände Gloria Giri, regional chef vid ISAME-kontoret, till firmatecknare på vägnar av 
International Association of Lions Clubs i Indien, genom att godkänna styrelseförslaget 
om Import Export Compliance (IEC). 

• Kommittén rekommenderade att, med anledning av påverkan av den globala pandemin 
och den effekt den har haft på Lions medlemmar runtom i världen samt organisationens 
överskott som ett resultat av lägre kostnader och ökad avkastning på investeringar, skjuta 
upp omröstning avseende ökning av den internationella avgiften till juni 2022, varvid 
ökningen skulle träda i kraft i juli 2023, juli 2024 och juli 2025. 
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LEDARUTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

• Bekräftade slutgiltiga förberedelser av det virtuella seminariet 2021 för första vice 
distriktsguvernör/DG Elect (1VDG/DG Elect) dag 1-3, vilka kommer genomföras under 
veckorna i perioden den 19 april - 6 juni 2021 samt seminariets dag 4, vilken kommer 
genomföras den 25 juni 2021. 

• Godkände föreslaget program för ledarskapsinstitut under 2021-2022. 
• Uppmuntrade multipeldistrikt 11 (Michigan, USA) att fortsätta sitt pilotprogram under 

ytterligare ett år, för att förfina stöd och ansvarsprocess för GAT-koordinatorer. 
 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING  
(MÖTESRAPPORT FRÅN JANUARI 2021) 
 

• Granskade framsteg och tillhandahöll återkoppling avseende Lions Clubs Internationals 
strategiska plan samt uttryckte tacksamhet till projektteamets ordförande, tidigare 
internationell direktor Joyce Middleton, hela projektteamet och personalen för sitt hårda 
arbete.  

• Granskade och samtyckte till rekommenderade förbättringar av roll och ansvar för 
distriktets ledare. Dessa förändringar har till syfte att tillhandahålla tydlighet, strategiskt 
fokus samt betona utveckling av planer, skapande av team, att uppnå mål och skapa 
kontinuitet år från år. 

• Erhöll en presentation av första vice president Douglas X. Alexander om hans tema och 
budskap under 2021-2022 samt önskade honom ett framgångsrikt år som internationell 
president.  

 
KOMMITTÉN FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

• Granskade budgetprognos för verksamhetsåret 2021-2022 och divisionernas budgetar. 
• Granskade och godkände uppdaterad profil och ändrade ansökningsdatum avseende 

programmet för PR-anslag. 
• Granskade en marknadsföringsutmärkelse utformad att skapa incitament i klubbarna att 

uppmärksamma insatser kring marknadsföring. Ett beslut att arbeta vidare med och 
finansiera denna nya utmärkelse kommer övervägas vid ett framtida möte. 

• Granskade och godkände planer för och finansiering av sponsring avseende Tournament 
of Roses 2022. 

• Granskade uppdateringar av varumärket och program kring synlighet, såsom sociala 
medier, förbättringar av webbplatsen, global marknadsföringskampanj, PR-program, 
VMA-budskap och videocenter. 

• Granskade utkast med uppdatering av protokollet. Kommittén hänvisade ärendet till 
kommittén för långsiktsplanering för granskning och återkoppling. 

• Granskade planer att lägga till nepali som ett officiellt språk i Lions Clubs International. 
Godkände ändring av lista över språk i kapitel XX., stycke J., avsnitt 1. i den 
internationella styrelsens policy att inkludera nepali som officiellt språk i Lions Clubs 
International.  

• Reviderade den internationella styrelsens policy kapitel XIX för att ändra tabellen över 
utmärkelser, för att därmed förtydliga rollen för LCIF:s förtroenderåd som granskare av 
kandidater till LCIF:s humanitära utmärkelse.  
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KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

• Beslutade upphöra med pilotprogrammet ”Involvera en veteran” den 30 juni 2021, vilket 
därmed avslutar detta pilotprogram. 

• Godkände att den globala medlemsfokuseringen stödjer medlemsutveckling globalt.  
• Godkände programmet ”Gemensamma insatser” som ett nytt programinitiativ.  
• Förändrade allokering av anslag till medlemsutveckling, genom att flytta USD 5 000 från 

KO I till KO VII.  
• Uppdaterade text i kapitel III att tillåta Leo-Lion kontaktperson i styrelsen att delta i flera 

Leo Forum. 
• Uppdaterade text i kapitel XXI att tillåta resebudget för Leo-Lion kontaktperson i 

styrelsen.   
 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

• Erhöll en rapport om inrapporterade hjälpinsatser, såsom antal personer som har fått 
hjälp, antal serviceaktiviteter och antal klubbar i procent som har inrapporterat 
hjälpinsatser. 

• Erhöll uppdatering om främjande evenemang, bland annat Lions dag med Förenta 
Nationerna och Lions dag på Capitol Hill, vilka båda genomförs virtuellt detta år. 

• Diskuterade förbättringar av Lions representanter i program med Förenta Nationerna. 
• Erhöll en uppdatering om LCI:s partnerskap med Association of Diabetes Care and 

Education Specialists. 
• Erhöll uppdatering om alla serviceprogram samt diskuterade återkoppling med 

ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte. 
• Diskuterade förbättringar av serviceutmärkelsen Vänlighet har betydelse. 

 
IT-KOMMITTÉN 
 

• Kommittén erhöll en uppdatering om status för stöd under den kommande virtuella 
kongressen. Kommittén granskade nästa steg och begärde att personalen tillhandahåller 
regelbundna uppdateringar om framsteg.  

• Kommittén uppdaterades även om status gällande planering av virtuellt val. Kommittén 
hade möjlighet att framgångsrikt testa det elektroniska röstningssystemet och godkände 
dess användande vid valet under den internationella kongressen. 

• Kommittén granskade utkastet till Lions Clubs International strategiska plan samt var 
belåten med dess omfattning och detaljrikedom. Dessutom diskuterade kommittén 
specifik påverkan av den strategiska planen på IT-divisionen och planerade prioriteringar 
samt inväntar uppdateringar kring ytterligare krav som kan komma. 

• Kommittén hade en omfattande diskussion om produktinitiativ. Kommittén diskuterade 
behovet av att förbättra anpassning av de digitala produkterna samt instruerade 
personalen att fortsätta sina insatser tillsammans med personalen vid marknadsföring och 
det globala arbetsteamet (GAT), för att finna sätt att öka medlemmarnas kännedom om 
produkterna. 

• Kommittén granskade uppdateringar från kommittén för serviceaktiviteter avseende data 
om serviceaktiviteter. Kommittén begärde ett möte med kommittén för serviceaktiviteter 
vid ett kommande styrelsemöte, för att finna sätt att förbättra data om hjälpinsatser, 
såsom dynamiska data baserat på aktivitet.  
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• Kommittén erhöll uppdatering om initiativ kring personlig information och om pågående 
arbete avseende EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Kommittén godkände 
initiativ för säkerhet och personlig information planerade för de kommande tre till sex 
månaderna. 

• Kommittén granskade det tredje kvartalets budgetprognos för 2020-2021 och föreslagen 
budget för verksamhetsåret 2021-2022 för IT-divisionen.  Kommittén noterade att det var 
en negativ avvikelse mellan utfall 2019 och budget 2021-2022, men var tillfreds med den 
förklaring personalen tillhandahöll avseende faktorer som bidrog till avvikelsen. 

• Kommittén granskade budget för 2021-2022 för e-handel och klubbrekvisita. Budgeten 
hade en positiv avvikelse jämfört med utfall 2019, vilket förklarades med de justeringar 
som gjorts av huvudkontorets allokering. Kommittén tillstyrkte planer att lansera en ny e-
handel i Japan, vilken för närvarande planeras till det fjärde kvartalet.    
 


