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REVISIONSKOMMITTÉN 
 

• Erhöll ett preliminärt utkast av The International Associations of Lions Clubs reviderade 
bokslut och rapport för verksamhetsåret som avslutades den 30 juni 2022. 

• Erhöll en uppdaterad riskbedömning och intern revisionsplan, och en intern 
revisionsöversikt presenterades av personal.   
  

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

• Återinförde Lion Sree Vidhya som distriktsguvernör för återstoden av verksamhetsåret 
2022-2023 och förbjuder att avföra nuvarande medlemmar i distriktsrådet utan en 
röstmajoritet av distriktguvernören, första vice distriktsguvernör och andra vice 
distriktsguvernör. 

• Bekräftade Dr. Anono Dodzi Komlans handlingar relaterade till LCIF:s anslagsmedel 
som opassande beteende för en lionmedlem och därmed förbjudet framtida medlemskap i 
Lions. 

• Bekräftade avsiktligt underlåtande från Roland Dunhams sida att följa föreningspolicyn 
som opassande beteende för en lionmedlem och därmed förbjudet framtida medlemskap i 
Lions.  

• Nedläggning av den chartrade New London Black Heritage Lions Club på grund av 
misslyckande med att uppfylla sina skyldigheter som lionklubb. 

• Krävde av klubbar i det ej distriktsindelade området i norra Cypern att bekräfta att de inte 
kommer att associera med en icke-godkänd ”federation” senast den 30 november 2022, 
och underlåtenhet att följa detta beslut kommer resultera i nedläggning av klubbar. 

• Uppmärksammade en föreslagen ändring i den internationella arbetsordningen, Artikel II, 
Moment 3 att ta bort kravet för distrikt att ha 35 klubbar och 1250 medlemmar för att 
kunna godkänna en kandidatur. 
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 

• Diskuterade och godkände dagersättning för utnämnda i samband med Lions 
internationella kongress som kvalificerar för ersättning samt huvudkontorets personal 
som stödjer kongressen. 

• Diskuterade och godkände paradordningen under den internationella paraden 2023. 
• Diskuterade och godkände en begäran från tredje vice president A.P. Singh att låta 

multipeldistrikten från Indien marschera tillsammans.  
• Granskade och godkände uppdatering av kapitel VIII i den internationella styrelsens 

policy för att bättre återspegla hur den internationella paraden organiseras vid Lions 
Clubs internationella kongress.  

 
 
 

 



2 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE 
 

• Utsåg tidigare distriktsguvernör Gina Detviler (distrikt 5-M6) och Robyn Falloon distrikt 
201-V14 till posten som distriktsguvernör fram till slutet av den internationella 
kongressen 2023.   

• Godkände följande förslag om ändring av distriktsgränser för nästa verksamhetsår.  
Distrikt 308-A1 (Singapore) om att bli enkeldistrikt 309. 
Distrikt 308-B1 (Malaysia) att delas upp till distrikt 308-B1 och distrikt 308-B3.  
Distrikt 3232-B1 (Indien) at delas upp till distrikt 3232-B1 och distrikt 3232-B3.   
Distrikt 3232-B2 (Indien) att delas upp till distrikt 3232-B2 och distrikt 3232-B4.     
Distrikt 3231-A2 (Indien) att delas upp till distrikt 3231-A2 och distrikt 3231-A4.  
Distrikt 324-L (Indien) att delas upp till distrikt 324-L och distrikt 324-N. 
Multipeldistrikt 19 (USA/Canada) att minska antal distrikt från 9 till 5 distrikt, vilket 
resulterar i distrikten 19-L, 19-I, 19-O, 19-N, och 19-S.  

• Godkände följande ändringar av distriktsbeteckningar för nästa verksamhetsår 
Distrikt 300D-3 (Kina, Taiwan) ska bli känt som distrikt 300D-1.  
Distrikt 300D-5 (Kina, Taiwan) ska bli känt som distrikt 300D-2. 
Förslag att distrikt 300C-5 (Kina, Taiwan) ska ändra beteckning till distrikt 300C-3 vid 
avslutningen av den internationella kongressen 2023.   

• Ändrade Normalstadgar för lionklubb, Artikel III, Moment 3 genom att lägga till följande 
avslutande fras: ”Varje vald tjänsteman måste avsättas från ämbetet enligt 
bestämmelserna i Artikel 7, Moment 2 i dessa stadgar innan medlemskapet förverkas 
enligt detta moment”.   

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 

• Godkände prognosen för första kvartalet 2022-2023, vilken visar ett underskott. 
• Godkände att Argentina placeras i modifierad skyddande status till och med april 2023 

med granskningar som genomförs vid styrelsemöten under 2022-2023. 
• Godkände huvudavtalet för service mellan Balaji Enterprise och The International 

Association of Lions Clubs för perioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 
juni 2024.  

• Reviderade policy om resor och ersättning till verkställande tjänstemän. 
• Reviderade Kapitel IX – Distriktstjänstemän och organisationer – i den internationella 

styrelsens policy. 
• Reviderade Kapitel XIV – Ledarutveckling – i den internationella styrelsens policy. 
• Reviderade Kapitel XXI – Resor och ersättning – i den internationella styrelsens policy. 

 
LEDARUTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

• Bekräftade programmet för 1VDG/DG Elect-seminariet (dag 1-3), som är planerat till februari 
2023. 

• Godkände en ändrad plan för framtida revisioner av utbildningsprogrammet för andra vice 
distriktsguvernör samt för 1VDG/DG Elect.   

• Godkände en femårig förlängning av Q Center-kontraktet för att tillmötesgå 1VDG/DG Elect-
seminarierna från 2025 till och med 2029. 
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KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING (MÖTESRAPPORT FRÅN AUGUSTI 
2022) 
 

• Erhöll en uppdatering om Lions Internationals strategiska plan. 
• Diskuterade processen genom vilken den internationella styrelsen rekommenderar en 

kandidat till posten internationell tredje vice president.  
• Diskuterade möjligheter för yngre röster att ge mer synpunkter till styrelsens 

diskussioner. 
• Diskuterade effekten av medlemstyper med reducerad medlemsavgift, inklusive de 

ekonomiska konsekvenserna för organisationen samt den potentiella risken för missbruk 
för att påverka antalet delegater.  

• Granskade förmånerna som för närvarande erbjuds till distrikt som uppnår ett minimum 
av 35 klubbar och 1250 medlemmar, eller som har uppvisat medlemstillväxt, och 
diskuterade sätt att stimulera och belöna tillväxt i framtiden.  

• Diskuterade rekommendationer från tankesmedjan om marknadsföring samt hur dessa 
rekommendationer kan införlivas i utvecklingsplaner för marknadsföring och 
ledarutveckling. 
 

MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN 
 

• Granskade en slutrapport om programmet för marknadsföringsanslag (tidigare PR-anslag) 
från verksamhetsåret 2021-2022.   

• Granskade och godkände 13 ansökningar om marknadsföringsanslag. Under dessa 
styrelsemöten granskade kommittén fem nya ansökningar för övervägande och godkände 
fyra av dem. 

• Godkände en anslagsansökan från Lions i Indien för att stödja PR-insatser för Lions dag i 
Indien.  

• Erhöll uppdateringar om nya och befintliga program som PR-programmet för 
verkställande tjänstemän, användandet av Instagram Reels, publiceringskalendrar för 
innehåll i sociala medier samt resultat för sociala kanaler. 

• Erhöll uppdateringar om riktlinjer för strategiska meddelanden, användningsfall inom 
programvaruutveckling, riktlinjer för varumärket, kommunikationsplaner, digitala och 
kommersiella kampanjer inklusive den nya reklamfilmen ”Lions International” som är 
under utveckling. 

• Granskade den internationella matrikeln och godkände en rad formatjusteringar. Bad 
också personalen att utvärdera hur publikationen kan bli en digital produkt i framtiden. 

• Granskade och godkände uppdateringar för webbplatsens navigering för att öka menyns 
användbarhet och öka möjligheten för medlemmar att finna innehållet de söker på 
lionsclubs.org.   

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

• Diskuterade medlemstyper med reducerad medlemsavgift och begärde att man 
sammanställer en skrivelse till ett ändringsförslag av policyn för att förhindra att dessa 
medlemstyper används för att påverka val via delegatantalet.  

• Godkände listan med kandidater till leoklubbprogrammets rådgivande kommitté och 
noterade att vakanser kommer att tillsättas vid styrelsemötet i mars 2023. 

• Lade ner klubbar bildade i juni 2021 i syfte att genomföra val i distrikt 3234 D2. 
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• Placerade ett moratorium på distrikt 3234 D2 som förhindrar val tills missbruket av 
medlemskap lösts via vägledning av en Guiding Lion.  

• Underströk att klubbar måste bildas inom ett distrikt och att alla medlemmar i klubben 
måste tillhöra samma distrikt. 

• Diskuterade alternativ att utforska för att uppmuntra bildandet av nya klubbar. 
• Uppdatera leoklubbprogrammets policy för att anpassa policyn till nuvarande 

affärspraxis.  
• Tog bort kravet om godkännande från distriktet när två eller flera klubbar står fadder för 

en leoklubb. Detta anpassar godkännandekraven för leoklubbar med flera klubbar som 
fadder så att de blir desamma som leoklubbar med en lionklubb som fadder. 

• Rättade styrelsens policy från CMNI (Saipan) till CNMI (Saipan). 
 

 
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

• Beslutade att anta Lions KidSight USA som ett serviceprogram för Lions Clubs 
International.  

• 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 initiativ inklusive Lions dag med Förenta Nationerna, 
Lions dag på Capitol Hill och Parliament Hill samt en kampanj för marknadsföring och 
främjande som Lions råd i Indien håller på att utveckla.  

• Diskuterade globala frågor och serviceprogram, inklusive stöd för flyktingar och 
tvångsförflyttade personer. 

• Erhöll en uppdatering om frivilligdagar med Lions-Elevance Health.  
• Erhöll en uppdatering om Fira samhället – det årliga evenemanget där medlemmar i 

Kiwanis International, Lions International, Optimists International och Rotary 
International deltar i serviceaktiviteter tillsammans. 

• Granskade nomineringarna för topp 10-utmärkelsen till ordförande för ungdomsläger- 
och ungdomsutbyte och utsåg vinnare. 
 

IT-KOMMITTÉN 
 

• Granskade faktiska resultat för 2021-2022 och prognosen för det första kvartalet 2022-
2023 för IT-divisionen.   

• Granskade uppdateringar om skydd av personlig information, pågående arbete avseende 
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt begärde att personalen fortsätter 
projektet International Organization for Standardization (ISO) 27001 utan formell 
certifiering. 

• Erhöll en omfattande uppdatering om Salesforce-projekten, bland annat systemet för 
medlemsstöd (CRM) och den nya digitala medlemsupplevelsen. 

• Kommittén sammanträffade tillsammans med marknadsföringskommittén och 
diskuterade statusen för Salesforce-projektet, kommunikationen till medlemmar om 
Salesforce-förändringen, varumärket för den nya medlemsupplevelsen samt förslaget om 
en ny webbplatsnavigering. 

• Diskuterade förändringsledning och arbetssätt för medlemsengagemang för att minimera 
den påverkan som förknippas med omställningen till en digital medlemsupplevelse. 


