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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Las Vegas, Nevada, USA 
24.-28. kesäkuuta 2018 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 

1.               Toimikunta jatkaa toimintasuunnitelmien tarkkailua ja seurantatoimia. 
 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

1. Jätettiin voimaan piirissä 300-G1 (MD 300 Taiwan) jätetty valitus toisen 
varapiirikuvernöörin vaalista, julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 
300-G1 toimivuodelle 2018-2019 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin 
toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2018-2019 ja että toisen 
varapiirikuvernöörin virka tulee jättää täyttämättä toimivuoden ajaksi ja 
ilmoitettiin, että arkistointimaksusta US$650,00 palautetaan valituksen tehneelle 
osapuolelle. 

2. Jätettiin voimaan piirin 321-B2 (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista, julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 321-B2 
toimivuodelle 2018-2019 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen 
piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2018-2019 ja että toisen 
varapiirikuvernöörin virka tulee jättää täyttämättä toimivuoden ajaksi ja 
ilmoitettiin, että arkistointimaksusta US$650,00 palautetaan valituksen tehneille 
osapuolille. 

3. Poistettiin piirikuvernööri Deepak Raj Anand piirikuvernöörin virasta piirissä 
321-B2 (Intia), koska hän rikkoi virkavelvollisuuttaan, eikä ole noudattanut 
kansainvälisiä ohjesääntöjä ja kansainvälisen hallituksen sääntöjä.  Ilmoitettiin, 
että Deepak Raj Anandia ei tunnusteta tulevaisuudessa entiseksi piirikuvernööriksi 
Lions Clubs Internationalissa, missään klubissa tai piirissä, eikä hänellä sen 
vuoksi ole mitään tähän virkaan kuuluvia etuoikeuksia. Julistettiin 
piirikuvernöörin virka avoimeksi piirissä 321-B2 jota ei tulla täyttämään, vaan 
piirin 312-B1 piirikuvernööri-elekti tulee toimimaan piirissä virkaa tekevänä 
kuvernöörinä vuoden 2018 kansainväliseen vuosikokoukseen asti. 

4. Jätettiin voimaan piirin 321-D (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista, julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 321-D toimivuodelle 
2018-2019 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin 
virka avoimeksi vuodelle 2018-2019 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee 
jättää täyttämättä toimivuoden ajaksi ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta 
US$650,00 palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 

5. Poistettiin piirikuvernööri Swarn Singh piirikuvernöörin virasta piirissä 321-D 
(Intia), koska hän rikkoi virkavelvollisuuttaan, eikä ole noudattanut kansainvälisiä 
ohjesääntöjä ja kansainvälisen hallituksen sääntöjä.  Ilmoitettiin, että Swarn 
Singhiä ei kutsuta tulevaisuudessa Lions Clubs Internationalin, minkään klubin tai 
piirin, entiseksi piirikuvernööriksi eikä hänellä sen vuoksi ole mitään tähän 
virkaan kuuluvia etuoikeuksia. Julistettiin piirikuvernöörin virka avoimeksi 
piirissä 321-D jota ei tulla täyttämään, vaan piirin 312-D piirikuvernööri-elekti 
tulee toimimaan piirissä virkaa tekevänä kuvernöörinä vuoden 2018 
kansainväliseen vuosikokoukseen asti. 
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6. Hylättiin piirin 3233-G1 (Intian) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin lion Tri. Ishwarlal Mundra piirin 3233-G1 toiseksi 
varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2018-2019. 

7. Hylättiin piirin 3234-D2 (Intian) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin lion Abhay Shastri piirin 3234-D2 toiseksi 
varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 2018-2019. 

8. Vahvistettiin moninkertaispiirin 324 (Intia) sovittelijoiden enemmistön antama 
päätös, jossa Lions Club South Mardasin tekemä vaalivalitus oli hylätty, ja siten 
vahvistettiin lion R. Sampathin moninkertaispiirissä 324 saama kannatus 
kansainvälisen johtajan ehdokkuuteen moninkertaispiirin vuosikokouksessa 
toukokuussa 2017.   

9. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XV organisaation toiminnallisista 
syistä, ja poistettiin päällekkäisyyksiä sekä tekstiä koskien käytöstä poistuneita 
toimintoja, jotta luvun sisältö vastaisi paremmin nykyisiä käytäntöjä. 

10. Muutettiin puolueettoman tarkastelijan anomusaikarajaa sekä puolueettoman 
tarkastelijan saatavuutta koskevaa tekstiä hallituksen sääntökokoelman luvussa 
XV.  

11. Muutettiin lukua hallituksen sääntökokoelman lukua III, kappaletta 1, josta 
poistettiin satavuotisjuhlan toimintaryhmää koskeva teksti tarpeettomana. 

 
VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 

1. Esitettiin edustajien hotellit Milanon 2019 vuosikokouksessa. 
  
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 

1. Myönnettiin Malawille ja Mosambikille väliaikaispiirien statukset vuoden 2018 
kansainvälinen vuosikokouksen päättyessä, jolloin niistä muodostuu 
moninkertaispiiri 412. 

2. Nimitettiin vuoden 2018-2019 koordinoivat lionit.   
3. Siirrettiin Arubassa, Bonairessa and Curacaossa sijaitsevat klubit piiristä E1 

(Venezuela) to piiriin 35 N (Florida, USA) vuoden 2018 kansainvälisen 
vuosikongressin päättyessä ja samalla siirrettiin nämä klubit vaalipiiristä III 
vaalipiin I.  

4. Muutettiin nimikilpisääntöjä koskemaan myös entisiä LCIF:n hallituksen jäseniä.  
 

TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Laajennettiin ostamista koskevia sääntöjä lisäämällä niihin osion tietoturvasta ja 
yksityisyyssuojasta. 

2. Hyväksyttiin vuoden 2017-2018 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

3. Hyväksyttiin vuoden 2018-2019 budjetti, joka oli alijäämäinen. 
4. Hyväksyttiin sijoitusneuvojan vaihtaminen Strategic Wealth Partnersista Merrill 

Lynch Bank of America Corporationiin. 
5. Laajennettiin hallituksen sääntökokoelman lukuja XXI ja IX, koskien 

kulukorvausten toimittamisen aikarajoja.   
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JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Hyväksyttiin vuoden 2019 tulevien piirikuvernöörien seminaarin ryhmänjohtajien lista. 
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa poistamalla koko tekstin ja korvaamalla sen 

tekstillä, jolla pyritään varmistamaan, että piirikuvernööri-elektien seminaarin 
puheenjohtaja on toiminut piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajana viimeisen 
10 vuoden aikana ennen sitä vuotta jona hän aikoo toimia seminaarin puheenjohtajana, ja, 
alkaen toimivuoden 2020-2021 koulutuksista piirikuvernööri-elektien seminaarin 
puheenjohtajan tulee olla suorittanut Lionkouluttajien virallisen pätevöitymisohjelman 
(Lions Certified Instructor Program). 

3. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä siihen tekstiä koskien koulutuksia 
toimivuodesta 2020-2021 alkaen, jolloin kouluttajilta tullaan vaatimaan Lionkouluttajien 
virallisen pätevöitymisohjelman (Lions Certified Instructor Program) suorittaminen, jotta 
he voivat toimia piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajina, sekä lisäsimme 
kohdan jossa määritellään, että ryhmänjohtajana voi toimia korkeintaan viitenä eri 
vuonna. 

4. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä kohta koskien Lionkouluttajien 
virallista pätevöitymisohjelmaa (Lions Certified Instructor Program): alkaen 
toimivuodesta 2020-2021 pätevöityminen em. ohjelman kautta tullaan asettamaan 
vaatimukseksi kouluttajille Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutissa, 
kouluttajien koulutusinstituutissa, Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutissa, sekä 
Lionkouluttajien virallisessa pätevöitymisohjelmassa (Lions Certified Instructor Program. 

5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa koskien ensimmäisten 
varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien koulutusohjelman kulukorvauksia alkaen 
toimivuodesta 2018-2019. 

6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa muuttamalla päivämäärää jona Työvaliokunta 
hyväskyy DGE-seminaarin kouluttajat elokuusta toukokuuhun, johtuen vuoden 2019 
DGE-seminaariin ajankohdasta ja sijainnista helmikuussa 2019. 

  
JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

1. Hyväksyttiin päätös, jonka mukaan kuluvan vuoden piirikuvernööri ei voi toimia 
samanaikaisesti teemaklubikoordinaattorina. 

2. Jatkettiin veteraanien ohjelmaa 30. kesäkuuta, 2021 asti. 
3. Muutettiin Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakennetta koskien toiminnan 

tehokkuutta ja budjetin riittävyyttä. 
4. Päätettiin jatkoajasta Azerbaidžanille 31. joulukuuta, 2018 asti. 
5. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua X lisäämällä Afganistanin 

islamistinen tasavalta jäsenmaalistalle 204.:nneksi lion-maaksi. 
6. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua X rajoittamalla uuden klubin 

yhteissponsorointia korkeintaan kahteen klubiin. 
7. Säädettiin Lioness-jäsenille vapautus lionsklubin liittymismaksusta 30. kesäkuuta, 

2021 asti, ja, että heidän palveluvuotensa voidaan siirtää heidän 
lionsjäsenyyteensä Lionessimuunto-ohjelman avulla. 

8. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XXIV lisäämällä kohta, jonka 
mukaan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän puheenjohtaja valitsee ja nimittää 
yhden kolmesta (joko GLT, GMT tai GST) kansainvälisen vaalipiirin johtajasta 
sen kansainvälisen vaalipiirin puheenjohtajaksi. Tuettiin päätöstä, jonka mukaan 
klubin ensimmäinen varapresidentti toimii klubin johtajakoulutusjohtajana. 
Hyväksyttiin päätös, jonka mukaan Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
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varapuheenjohtajien puolisot tai kumppanit voivat osallistua kesäkuun hallituksen 
kokoukseen. 
 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

1. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XIX, Virallinen protokolla, 
lisäämällä siihen vasta perustetun Uusia ääniä -aloitteen virat. 

2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XIX, kohtaa F, lisäämällä 
Presidentin palkintojen (Presidential Award) lukumäärää pysyvästi 1125:stä 
1625:een, sekä Johtajuuspalkintojen (Leadership Award määrää 1280:stä 
1780:een. 

  
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

1. Myönnettiin vuoden 2017-2018 Vuoden leot -palkinnot.  

 
Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta 

osoitteessa  www.lionsclubs.org tai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse 
+1 630-571-5466. 

 

http://www.lionsclubs.org/
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