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SAMMANFATTNING AV BESLUT 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS MÖTE 

San Diego, Kalifornien, USA 
28-31 oktober 2021 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 

• Kommittén erhöll en uppdatering från Lions Clubs Internationals interna revision och 
kommer fortsätta följa upp och övervaka handlingsplaner.  
  

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

• Avslog ett klagomålsärende som skickats in av tidigare internationell direktor Rosane 
Jahnke och bekräftade Fabricio Oliveira som internationell tredje vice president för 
verksamhetsåret 2021-2022.  

• Granskade avstängningen av distriktsguvernören i distrikt 3233-E2 (Indien), avsatte 
Sudhir Kumar Goyal som distriktsguvernör och förklarade vakans på posten 
distriktsguvernör. Instruerade distriktet att tillsätta vakansen i enlighet med Artikel IX, 
Moment 6(d), i de internationella stadgarna. 

• Godkände ”General Incorporated Foundation Nihon Lions” som en stiftelse i Japan i 
enlighet med den internationella styrelsens policy, Kapitel XV, Stycke A.6.d.3.  
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 

• Godkände att registreringsavgiften för fysiskt deltagande vid den kommande 
internationella kongressen 2022 reduceras till USD 100 för distriktsguvernörer och 
guvernörsrådsordförande 2021-2022. 

• Godkände att den internationella kongressen 2022 kommer innehålla en virtuell 
komponent. 
Godkände att tillåta användande av en elektronisk plattform för att rösta på plats vid den 
internationella kongressen. 
Godkände dagersättning för medlemmar som har adjungerats till kongressen och för 
personal i samband med den internationella kongressen 2022. 

• Godkände en uppdatering av Kapitel VIII, Stycke C.5., i den internationella styrelsens 
policy att inkludera tidigare och sittande medlemmar i förtroenderådet vid minnesstunden 
under kongressen. 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE 
 

• Erkände Förenade Arabemiraten som en tillfällig region och utsåg zonordförande Amer 
Bitar till områdets regionordförande.    

• Utsåg tidigare distriktsguvernör David Wilson till distriktsguvernör i distrikt 105-N 
(Brittiska öarna).  

• Utsåg tidigare internationell direktor Geoffrey Leeder till samordningslion i distrikt 105-
N (Brittiska öarna).  

• Godkände förslag om ändring av distriktsgränser insänt av multipeldistrikt 325 (Nepal) 
att dela upp multipeldistriktet i följande distrikt: 325-C, 325-D, 325-E, 325-F, 325-G, 
325-H, 325-I, 325-J, 325-K, 325-L, 325-M, 325-N, 325-P, 325-R och 325-S, att träda i 
kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2022.   
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• Godkände förslag om ändring av distriktsgränser insänt av distrikt 322-F (Indien) att dela 
upp distriktet i distrikt 322-F och 322-H, att träda i kraft vid avslutningen av den 
internationella kongressen 2022.   

• Utsåg tidigare distriktsguvernör Douglas Small till distriktsguvernör i distrikt N-1 
(Kanada) för resterande del av verksamhetsåret 2021-2022.   

• Reviderade arbetsordning för distrikt att inte längre kräva insändande av någon 
besöksrapport efter genomförda klubbesök.  

• Reviderade ersättningspolicy för distriktsguvernörer att täcka utsändande av försändelser 
till klubbar när klubbesök genomförs virtuellt. 
 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 

• Godkände prognosen för första kvartalet verksamhetsåret 2021-2022, vilken visar ett 
underskott. 

• Reviderade policy om resor och ersättning till verkställande tjänstemän. 
• Reviderade The International Association of Lions Clubs upphandlingspolicy. 
• Godkände befrielse från inträdesavgift och charteravgift till och med den 30 juni 2022.  

 
LEDARUTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

• Bekräftade den alternativa planen för dag 1-3 vid ett virtuellt seminarium för 1VDG/DG Elect 
2022, vilket kommer att ersätta seminariet som ursprungligen var planerat till februari 2022. 

• Godkände tillägg av en andra dag vid seminariet för 1VDG/DG Elect vid kongressen i Montréal, 
vilket gör det till ett seminarium på två dagar. 

• Godkände tillägg av en grupp på nepali under seminariet för 1VDG/DG Elect 2021-2022 samt 
undantag från kravet på LCIP-certifiering av gruppledaren på nepali vid detta års seminarium. 

• Godkände tidigare internationell direktor Sanjay Khetan som gruppledare på nepali 2021-2022. 
• Godkände en ökning av budgeten för gåvor vid DG Elect-seminariet med USD 38 354 för 

1VDG/DG Elect 2021-2022. 
 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING (MÖTESRAPPORT FRÅN AUGUSTI 
2021) 
 

• Erhöll en uppdatering om Lions Clubs Internationals strategiska plan. 
• Erhöll en uppdatering om en studie av rollen för distriktsguvernören och granskade en 

analys av nuvarande metodik att räkna ut distriktsguvernörens budget.  
• Granskade kvalifikationer avseende stöd av internationell direktor. 
• Diskuterade skapande av en tankesmedja om marknadsföring samt arbetssätt att utveckla 

färdigheter kring marknadsföring, självförtroende och kompetens på klubbnivå.  
• Granskade valprocedur för posterna LCI:s internationell direktor och tredje vice 

president.  
 
KOMMITTÉN FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

• Granskade programmet om PR-anslag och bekräftade att detta program har ökat i 
popularitet. Detta år har 32 PR-anslag beviljats, vilket helt har uttömt den årliga budgeten 
för programmet på USD 400 000. 

• Granskade en begäran från multipeldistrikt 318, multipeldistrikt 3232 och multipeldistrikt 
3233 i Indien att använda överskottsmedel till att förvärva en kontorslokal att användas 
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till medlemmarnas aktiviteter, utbildning och andra initiativ. Kommittén bordlade 
beslutet, för att granska denna begäran mer i detalj och att hänvisa denna begäran till 
finanskommittén. Kommittén kommer att granska detta under nästa styrelsemöte. 

• Reviderade den internationella styrelsens policy, Kapitel XIX, om att ta bort titlarna Nya 
röster konstitutionell områdesordförande samt Nya röster konstitutionell områdestalare 
från protokollet. 

• Reviderade den internationella styrelsens policy, Kapitel II, XVI och XIX, för att de ska 
överensstämma med namnet Marknadsföringskommitté i tidigare beslut.  

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

• Begärde att finanskommittén överväger en förlängning av befrielse från avgift.  
• Granskade framsteg gällande uppdateringar av programmet för specialklubbar. 
• Granskade framsteg gällande uppdateringar kring lanseringen av global 

medlemsfokusering och data som visar framgångar i pilotdistrikten. 
• Granskade och godkände anslag till medlemsutveckling. 
• Granskade och godkände leoklubbprogrammets rådgivande kommitté 2022-2024. 
• Granskade resultat av undersökning gällande medlemmar i Lions Club Mumbai Choice 

samt rekommenderade att klubben avregistreras på grund av fiktiva medlemmar. 
• Granskade och uppdaterade den internationella styrelsens policy, Kapitel XXII, för att det 

ska överensstämma med uppdateringar av program och stödja framtida programtillväxt.  
• Uppdaterade den internationella styrelsens policy, Kapitel X, för att lägga till 

multipeldistrikt 300 D Taiwan. 
 

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

• Beslutade att uppdatera Kapitel I i den internationella styrelsens policy, för att återspegla 
LCI:s nya målbeskrivning samt att uppdatera text för att ligga i linje med vanligt 
användande.  

• 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.  

• Erhöll en uppdatering om LCI:s avsiktsförklaring med Association of Diabetes Care and 
Education Specialists.  

• Utsåg vinnare av utmärkelsen Topp tio ordförande för ungdomsläger och ungdomsutbyte. 
• Diskuterade serviceprogram, utveckling av LCI:s globala frågor och implementering av 

Lions Clubs Internationals strategiska plan.  
• Erhöll en uppdatering om serviceutmärkelsen Vänlighet har betydelse. 

 
IT-KOMMITTÉN 
 

• Kommittén diskuterade första kvartalets prognos 2021-2022 mot budget i divisionen och 
begärde ytterligare förklaring avseende den negativa avvikelsen på cirka USD 850 000. 
Kommittén var nöjd med den förklaring personalen tillhandahöll avseende faktorer som 
bidragit till avvikelsen. 
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• Kommittén erhöll uppdatering om initiativ kring personlig information och om pågående 
arbete avseende EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Kommittén granskade en 
uppdatering avseende pågående planer att anta International Organization for 
Standardization (ISO) 27001. Kommittén godkände initiativ för säkerhet och personlig 
information planerade för de kommande tre till sex månaderna.   

• Kommittén erhöll en uppdatering om initiativ kring infrastruktur. Kommittén var nöjd 
och kunde notera att framsteg hade gjorts på tre fronter: Efterlevnad, nätverkssäkerhet 
och förbättring av infrastruktur. Kommittén är medveten om ökad förekomst av 
säkerhetshot samt är nöjd över att veta att detta fortsätter vara en prioritet för 
organisationen. 

• Personalen presenterade en omfattande uppdatering om CRM-projektet. Kommittén var 
överens om det rekommenderade arbetssättet (Salesforce) och var glad över att det erbjöd 
en positiv återbetalning efter sex år av projektet. Kommittén var nöjd över att personalen 
kommer fokusera på att leverera värde snabbt och ser fram emot uppdateringar vid 
styrelsemötet i april 2022. 

• Kommittén diskuterade status för de digitala produkterna. Personalen fortsätter att 
utforska nya funktioner och funktionalitet som begärs av medlemmarna. Personalen 
bekräftade att allt planerat produktarbete kan/kommer att påverkas av projektet 
Salesforce och kommer hålla kommittén uppdaterad om eventuella ändrade 
prioriteringar.   

• Kommittén genomförde en omfattande diskussion om användandet av vår digitala 
produkter samt betydelsen av att öka anammande och användande av dem. Kommittén 
begär stöd av de internationella direktorerna med att främja anammande av de digitala 
produkterna. 

• Personalen presenterade data om Connect och belyste trender kring den senaste tidens 
användande av appen.  Med tanke på den betydande investeringen att stödja Connect 
(USD 350 000) och det minimala användandet (cirka 2 500 sessioner under de senaste 12 
månaderna) rekommenderade kommittén personalen att utvärdera hur appen kan läggas 
ner utan att orsaka betydande påverkan för medlemmarna.   

• Kommittén erhöll en uppdatering från personalen om de mobila apparna. Det finns 
långsiktig oro kring långsiktig bärkraft för den nuvarande mobila plattformen där 
omedelbar handling krävs för Android-apparna, då de kommer förlora sitt stöd från 
leverantören efter december 2022. Kommittén rekommenderar avveckling av 
mobilappens stöd till dess att en mobil lösning som fungerar på alla enheter kan 
implementeras med projektet Salesforce. 

• Kommittén erhöll en uppdatering om stöd av internationella val 2022. Personalen 
instruerades att fortsätta utvärdera behov av hårdvara för att stödja digitala röstsedlar.   

• Kommittén sammanträffade tillsammans med kommittén för serviceaktiviteter, för att 
erhålla uppdateringar om inrapportering av hjälpinsatser och anammande av digitala 
produkter. 

 


