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VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Milano, Italia 
30. kesäkuuta - 4. heinäkuuta 2019 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 
1.              Toimikunta jatkaa toimintasuunnitelmien tarkkailua ja seurantatoimia. 
 
SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 
1. Hylättiin piirin 112-C (Belgia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 

julistettiin piirikuvernöörin virka vuodelle 2019-2020 avoimeksi. 
2. Jätettiin voimaan piirin 300-C1 (MD 300 Taiwan) jättämä valitus toisen 

varapiirikuvernöörin vaalista ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 
300-C1 toimivuodelle 2019-2020 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin 
toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi vuodelle 2019-2020 ja että toisen 
varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön 
mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta US$650 palautetaan valituksen 
tehneille osapuolille. 

3. Jätettiin voimaan piirin 316-A (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista, julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 316-A toimivuodelle 
2019-2020 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin 
virka avoimeksi vuodelle 2019-2020 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee 
jättää täyttämättä toimivuoden ajaksi ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta 
US$650,00 palautetaan valituksen tehneelle osapuolelle. 

4. Poistettiin piirikuvernööri J. Mohan Rao piirikuvernöörin virasta piirissä 316-A 
(Intia), koska hän rikkoi virkavelvollisuuttaan, eikä ole noudattanut kansainvälisiä 
ohjesääntöjä ja kansainvälisen hallituksen sääntöjä.  Ilmoitettiin, ettei J. Mohan Raoa 
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 316-A, 
jota ei tulla täyttämään, vaan piirin 316-A piirikuvernöörielekti tulee toimimaan 
piirissä virkaa tekevänä kuvernöörinä vuoden 2019 kansainväliseen vuosikokoukseen 
asti. 

5. Hylättiin piirin 321-A3 (Intian) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Radha Krishna Shah piirin 321-A3 toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2019-2020. 

6. Hylättiin piirin 321-B1 (Intian) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Jagdish C. Agarwal piirin 321-B1 toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2019-2020. 

7. Hylättiin piirin 3233-E2 (Intian) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Sudhir Kumar Goyal piirin 3233-E2 toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2019-2020. 

8. Jätettiin voimaan piirin 3233-G1 (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 3233-G1 toimivuodelle 
2019-2020 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin 
virka avoimeksi vuodelle 2019-2020, ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee 
täyttää kansainvälisen ja piirin malli- ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että 
arkistointimaksusta US$650 palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 
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9. Jätettiin voimaan kansainvälisen hallituksen aikaisempi päätös kesäkuulta 2018 ja 
vahvistettiin lion R. Sampathin puoltaminen kansainväliseksi johtajaksi 
moninkertaispiirin 324 vuosikokouksesta toukokuussa 2017.  

10. Muutettiin eettisiä menettelytapoja hallituksen sääntökokoelman luvussa XII, 
liitteessä C käytännön syistä, poistamalla käytöstä poistuneita ilmaisuja ja 
päivittämällä kieliasua vastaamaan tämän päivän käytäntöjä. 

11. Muutettiin lukua XV, kappaletta A.4.b. hallituksen sääntökokoelmassa, jotta se olisi 
yhdenmukainen aikaisemmin hyväksyttyjen muutosten kanssa. 

12. Muutettiin lukua XVIII, kappaletta A hallituksen sääntökokoelmassa korjaamalla 
virheellisen viitteen koskien hallintovirkailijoiden järjestystä.  

13. Muutettiin piirikuvernöörin ja ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin 
vaalivalitusmenetelmää hallituksen sääntökokoelmassa sisältämään vaalivalitukset 
jotka koskevat kansainvälisen kolmannen varapresidentin  ja kansainvälisen johtajan 
valinnan puoltamista 
 

VUOSIKONGRESSITOIMIKUNTA 
 
1. Hylättiin esitys arvolisäveron (GST, Goods and Services Tax) lisäämisestä 

rekisteröintimaksuihin Singaporessa.  Annettiin tarvittavat tiedot vaalijärjestelyitä 
varten vuosikongressissa.  
 

PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 

1. Myönnettiin Palu Maleo lionsklubille piirissä 307-B2 (Indonesia) suojeltu status 31. 
lokakuuta, 2019 asti ja vapautus kesäkuum 2019 puolivuosittaisista jäsenmaksuista. 

2. Myönnettiin Bulgarian piirittömälle alueelle väliaikaisalueen status 2019 
vuosikokouksen päättymisestä. 

3. Nimitettiin Praveen Agarwal piirikuvernööriksi piiriin 322 D (Intia) vuodelle 2019-
2020. 

4. Määrättiin piiri 112 C (Belgia) pitämään kokous piirikuvernöörin viran täyttämiseksi 
pätevän lionjäsenen toimesta vuodelle 2019-2020 

5. Muutettiin piiri- ja klubipalveluiden toimikunnan perussääntöä. 
6. Poistettiin viittaus lionessohjelmaan.  
7. Muutettiin piirin mallisääntöä lisäämällä lohkon puheenjohtajan ja alueen 

puheenjohtajan roolit osaksi maailmanlaajuista toimintaryhmää. 
8. Muutettiin klubin varapresidentin, klubin jäsenjohtajan ja klubin palvelujohtajan 

toimenkuvia vastaamaan kuvauksia klubin mallissäännössä ja ohjesäännössä. 
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TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 

1. Päivitettiin International Association of Lions Clubs General Fund -rahaston 
sijoituslausuntoa. 

2. Hyväksyttiin toimivuoden 2018-2019 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
alijäämäinen. 

3. Hyväksyttiin vuoden 2019-2020 budjetti, joka oli alijäämäinen. 
4. Hyväksyttiin muutos eläkesäästöohjelmaan (The Retirement Income Plan for 

Employees of the International Association of Lions Clubs). 
5. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XXI koskien kulukorvaussääntöä. 
6. Päivitettiin Hallituksen sääntökokoelman lukua XXI koskien lentokuljetusta. 
7. Muutettiin B.2. Hallintovirkailijoiden matka- ja kulukorvaussääntöä. 
8. Lisättiin Jayne Kill, johtaja, kirjanpito-osasto, valtuutetuksi allekirjoittajaksi järjestön 

pankkitileille. 
     

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 

1. Muutettiin hallituksen sääntökokoelmaa lisäämällä muutokset johtajakoulutuksen 
kehitystoiminnan perussääntöön. 

 

PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA 

1. Tarkasteltiin LCI Forwardin aloitteiden edistymistä ja pohdittiin syitä 
palveluaktiviteettien ja raportoinnin laskuun. Keskusteltiin ehdotuksista palvelun 
vaikutuksen lukemien parantamiseksi GAT:n sekä raportointikannustimien avulla. 

2. Keskusteltiin ja sovittiin LCI Forward projektitiimin perustamisesta auttamaan 
strategisen suunnitelman seuraavan vaiheen suunnittelussa. 

3. Tarkastettiin piirikuvernöörin tavoitteisiin liittyvät ehdotuksen ja opastettiin 
henkilökuntaa vähentämään tavoitteiden lukumäärää korkeintaan neljään 
vuosittaiseen tavoitteeseen. 

4. Tarkastettiin ehdotus tutkia piirikuvernöörin roolia ja sen vastaavuutta nykypäivän 
tarpeisiin ja pyydettiin henkilökuntaa aloittamaan tutkimus.  

5. Keskusteltiin useiden valuuttojen hallinnasta ja lukuisien pankkitilien ylläpitämisestä 
sekä valuuttakurssien vaihteluista järjestön toiminnassa ja päätettiin olla tekemättä 
muutoksia menettelyihin. 

 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman kappaletta XIX liitteessä A, lisäämällä 

selventävän lauseen viralliseen protokollaan, alkaen 1. heinäkuuta, 2019. 
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua XIX, kappaletta A, liitteessä A 

lisäämällä uudistetut GAT virat vastaamaan GAT:n nykyistä rakennetta vaalipiirin ja 
alueiden tasolla, alkaen 1. heinäkuuta, 2019. 

3. Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman Lukua XVI poistamalla vanhaksi jäänyt tieto 
LION-lehdestä.  
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JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 
1. Lisättiin hallituksen sääntökokoelman lukuun XVII ilmaisu koskien edellistä päätöstä 

sallia yli 30-vuotiaiden, kampusklubeihin liittyvien opiskelijoiden alennettu liittymis-
/perustamismaksu, 10 USD. 

2. Siirrettiin Afrikan maanosan maat vaalipiiri VI:n listalta vastaamaan äänestettävänä 
olevan uuden vaalipiirin VIII mukaista listausta. 

3. Poistettiin leoklubien palkinnot hallituksen sääntökokoelman luvusta XXII. 
4. Muokattiin tekstiä yksinkertaistamalla uusien LCI-maiden menetelmän kriteeriä 

luvussa X. 
5. Muutettiin LCI-maa FYROM Makedonian nimi Pohjois-Makedonian tasavallaksi.  
6. Päätettiin jatkoajan päättymisestä Timor-lesten tasavallalle ja poistettiin kyseinen 

valtio LCI:n virallisten maiden listasta kappaleessa X. 
7. Päätettiin jatkoajasta Azerbaidžanille 31. joulukuuta, 2019 asti. 
8. Siirrettiin Kazakstanin valtio LCI:n esittelylistalla vaalipiiristä VI vaalipiiriin IV 

kappaleessa X. 
9. Muokattiin kirjoitusasua, ml. GAT johtajien nimikkeiden muutokset, nimitykset ja 

toiminnalliset muutokset kappaleessa XXIV. 
 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 
1. Muutettiin palveluaktiviteettitoimikunnan perussääntöä hallituksen sääntökokoelman 

luvussa II, kappaleessa K paremmin vastaamaan nykyistä toimintamalliaan.  
2. Muutettiin hallituksen sääntökokoelman lukua I paremmin vastaamaan LCI:n 

nykyisiä maailmanlaajuisia avustuskohteita ja palveluohjelmia. 
3. Keskusteltiin parannetusta mallista palvelun edistämiseksi yhteisötoiminnan, suoran 

palvelun, lahjoitusten ja palvelutukiaktiviteettien avulla.  
4. Kuultiin raportit aktiivisista yhteistyökumppanuussuhteista, ml, LCI:n työstä 

Kansainvälisen diabetesjärjestön, Anthem säätiön ja American Association of 
Diabetes Educators’n kanssa.  

5. Tarkastettiin hiljattain lanseerattu LCI yhteisötoiminnan työkalusetti ja keskusteltiin 
suunnitelmista laatia lisäresursseja, erityisesti palvelukohteiden ja kansallisen tason 
yhteisötoiminnassa.  

6. Keskusteltiin mahdollisista muutoksista palvelupalkintojen rakenteeseen, 
palveluraportoinnin rohkaisemiseksi, palvelukohteisiin sopivammaksi ja 
erinomaisuuden palkitsemiseksi palvelusta klubitasolla.  

   
TEKNOLOGIATOIMIKUNTA 
 
1. Toimikunta tarkasti Teknologiajaoston 2018-2019 budjetin, ennusteen ja toteutuneet 

kulut. Jaoston ennusteessa vuoden lopussa oli ennakoitu olevan 155 tuhatta 
vähemmän kuin ensimmäisen neljänneksen lopussa, jonka ennuste oli hyväksytty 
lokakuussa 2018. 

2. Toimikunta tarkasti vuoden 2019-2020 teknologiajaostolle ehdotetun budjetin.  
Esitetty toimintabudjetti oli ennustettu olevan 722 tuhatta dollaria vähemmän kuin 
budjetti, joka oli esitetty hallituksen kokouksessa huhtikuussa 2019.  

3. Toimikunta keskustelu useista tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvistä aiheista. 
Toimikunta tarkasti nykyisen käytännön koskien kolmannen varapresidentin ja 
kansainvälisten johtajien virkoihin ehdolla olevien henkilöiden tietojen käyttöä, ja 
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hyväksyi ehdotetut muutoksen tähän käytäntöön. Toimikunta otti huojentuneena 
vastaan uutisen, että henkilökunta on valinnut uuden DPO-henkilön hoitamaan 
Europan toimintoja.  Jokainen tietosuojatyöryhmään nimetty henkilö otti viran 
vastaan. Toimikunta tarkasteli pääpiirteistä GDPR menetelmää koskien 
erimielisyyksiä. 

4. Toimikunta tarkasteli päivitystä nykyisiin tuotteisiin ja etenemissuunnitelmiin.  SAP 
SE:n ohjelma ”By Design” valittiin henkilökunnan toimesta uudeksi yritysresurssien 
suunnittelujärjestelmäksi (Enterprise Resource Planning, ERP). 

5. Toimikunta kuuli raportin koskien nykyisiä tuotteita ja etenemissuunnitelmaa. 
6. Toimikunta kuuli raportin tietotekniikkajaoston järjestelystä. 
7. Toimikunta kuulu raportin viestintästrategioista ja koulutuksesta koskien 

palveluraportoinnin muutoksia, ml. Siirtyminen MyLCI:stä MyLioniin.   
8. Toimikunta kuuli mielenkiintoisista teknologisista käyttötarkoituksista -- erityisesti 

luonnolliseen kielen tuotannosta ja automatisoidusta oppimisesta. 
 
 

Lisätietoja kaikista yllämainituista päätöksistä saa LCI:n verkkosivulta osoitteessa  
www.lionsclubs.orgtai ottamalla yhteyttä kansainväliseen toimistoon puhelimitse +1 630-

571-5466. 
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