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SAMMANFATTNING AV BESLUT 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS MÖTE 

Virtuellt möte på internet 
Oak Brook, Illinois, USA 

16-25 juni 2020 
 
 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 

• Extern revisionsplanering - Revisionsfirman Crowe LLP gav en uppdatering om 
planering inför revision av organisationens verksamhetsår som avslutas den 30 juni 2020. 

• Intern revisionsöversikt - Kommittén erhöll en uppdatering från Lions Clubs 
Internationals internrevision och kommer fortsätta följa upp handlingsplaner.  

  
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

• Klagomål avseende val har inkommit avseende stöd i samband med val till internationell 
direktor i distrikt 321-F (Indien) samt val till posterna distriktsguvernör, första och andra 
vice distriktsguvernör. Totalt granskas 16 klagomålsärenden. 

• Avslog klagomålsärende avseende första vice distriktsguvernör i distrikt 321-B1 (Indien). 
• Granskade uppförande och handlingar av distriktsguvernören i distrikt 122 (Tjeckien och 

Slovakien). 
• Förlängde tidskravet för en kandidat till posten internationell direktor att skicka in 

handlingar avseende sin certifiering från ej mindre än 30 dagar innan den internationella 
kongressen inleds till 60 dagar. 

 
**Ytterligare rapporter och resolutioner kommer att läggas upp i BoardEffect så snart de har 
slutförts av kommittén. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 

 
• Granskade planer inför den internationella kongressen 2021 i Montréal, Quebec, Kanada. 
• Ändrade datum för den inställda kongressen 2020 till den 23-27 juni 2028 i Singapore. 
• Minskade antal adjungerade medlemmar i valkommittén till högst 40. 

 
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
 

• Godkände Lions ledare att inta posten som distriktsguvernörer för verksamhetsåret 2020-
2021.  

• Godkände en förlängning för distrikt 21 (Arizona) att återuppbygga Apache Junction 
Lions Club och Casa Grande Lions Club till och med den 31 december 2020. 

• Godkände förslag från distrikt 300-C3 (MD 300 Taiwan) att ändra distriktsgränser i 
området till distrikt 300-D3 och distrikt 300-D5, och därmed skapa multipeldistrikt 300-
D, att träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2023.   

• Ändrade arbetsordning för distrikt att kräva att medlemmar som fyller vakanser på posten 
distriktsguvernör och vice distriktsguvernör ska ha erhållit stöd av sin respektive klubb.  
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• Ändrade arbetsordning för distrikt, vilket ger distriktssekreteraren ytterligare tid att 
skicka in möteshandlingar, genom att ändra tidskravet från fem (5) dagar till femton (15) 
dagar.   

• Ändrade normalstadgar för distrikt, vilket tillåter distriktsguvernörer att, efter behov, 
avsätta medlemmar som har utsetts av distriktsguvernören.   

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 

• Godkände prognosen för fjärde kvartalet verksamhetsåret 2019-2020, vilken visar ett 
underskott. 

• Godkände den slutgiltiga budgeten för verksamhetsåret 2020-2021, vilken visar ett 
underskott. 

• Kommittén granskade den femåriga prognosen över intäkter, kostnader, kassaflöde samt 
policy för uträkning av kostnader/reserver, inklusive påverkan av eventuell justering av 
prognos och slutgiltig budget. 

• Godkände Lions Clubs Internationals finanschef att leda en arbetsgrupp, för att verkställa 
en plan att ändra pensionsplanen för anställda vid International Association of Lions 
Clubs. 

• Reviderade Kapitel XXI i den internationella styrelsens policy att inkludera virtuella 
möten. 

• Diskuterade resolutionen om medlemsavgift som godkändes vid den internationella 
styrelsens möte i oktober 2019 och möjlig revidering av den höjda medlemsavgiften samt 
rekommenderade kommittén för långsiktsplanering att överväga en höjning om USD 7 
vid kommitténs möte i augusti 2020. 

 
KOMMITTÉN FÖR LEDARUTVECKLING 
 

• Godkände de föreslagna anslagen 2020-2021 till ledarutveckling och institut, dock med ändringar 
av utvecklingsinstitut för instruktörer i konstitutionellt område I och II.  

• Bekräftade att Lions regionala ledarskapsinstitut (RLLI) kommer kunna genomföras på internet i 
multipeldistrikt som önskar genomföra virtuell utbildning.  

• Bekräftade den alternativa planen för avslutande dag 4 vid seminariet för 1VDG/DG Elect 2019-
2020, på grund av att den internationella kongressen 2020 har ställts in. 

• Bekräftade gruppledare till seminariet för 1VDG/DG Elect 2020-2021, vilka godkändes 
vid den verkställande kommitténs möte i maj 2020.  

• Godkände en plan att utveckla utbildning för Leo-Lions med betoning på att delta i 
rekommenderade kurser i Lions utbildningscenter samt att testa detta alternativ i 
multipeldistrikt 308 under 2020-2021.  

• Ändrade den internationella styrelsens policy, genom att förändra ansvar för deltagarkostnader 
från distriktet till deltagaren. 

• Ändrade den internationella styrelsens policy, genom att ta bort det globala arbetsteamets (GAT) 
GLT-poster vid behov samt justera innehållet till nuvarande struktur i det globala arbetsteamet. 
 

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING (MÖTESRAPPORT FRÅN JANUARI 2020) 
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• Erhöll en kostnadsanalys avseende den nuvarande versionen av LCI framåt och kunde 
med glädje konstatera att styrelsen hade godkänt program med en uppskattad kostnad på 
USD 23,3 miljoner, men att ådragna kostnader endast uppgick till USD 15,7 miljoner 
under 2016-2020.  

• Kommittén kunde dessutom glädjas över att av kostnaden på USD 15,7 miljoner hade 
USD 8,15 miljoner ådragits stegvis, vilken till största delen täcktes av intäkter på USD 
2,25 miljoner från Second Century Ambassadors samt av minskade kostnader på USD 
4,6 miljoner med anledning av ett minskat antal tryckta exemplar av tidningen LION.  

• Kommittén informerades om att nuvarande budget för det globala arbetsteamet (GAT) är 
USD 200 000 lägre jämfört med det globala medlemsteamets (GMT) och det globala 
ledarskapsteamets (GLT) budgetar 2015.  

• Granskade de framsteg som har gjorts avseende nästa version av planen och stödjer 
inriktningen att förena LCI:s och LCIF:s globala frågor på det sätt som föreslagits av 
projektteamet samt behovet av ett ännu starkare samarbete mellan LCI:s och LCIF:s 
styrelser, frivilliga och administrativa verksamheter. Dessutom samtycker kommittén till 
rekommendationen från projektteamet att förlänga projektets tidsplan till och med juni 
2021. 

• Granskade en kvalitativ analys av 29 av LCI:s distriktsguvernörer avseende deras 
respektive åsikter om uppgiftens ansvar, till exempel att rekrytera nya medlemmar och 
bilda nya klubbar.   

• Begärde att personalen ska utöka studien till en större grupp av inkommande, sittande och 
tidigare distriktsguvernörer, för att identifiera trender som kommer hjälpa kommittén att 
definiera roll och ansvar för distriktsguvernörer. 

• Med anledning av att den internationella kongressen 2020 har ställts in samt 
fortsättningen av ämbetsåret för den internationella presidenten stödjer kommittén 
internationella presidenten Chois nya tema vid namn ”Förenade i vänlighet och 
mångfald”.  

 
KOMMITTÉ FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 
 

• Granskade gensvar avseende marknadsföring om COVID-19 samt webbsidan om 
virtuella evenemang och dess resultat.  

• Granskade status för lansering av Sammanfattning för ledare, vilken planeras ske i mitten 
av juli.  

• Granskade varumärkets mallar, resultat i sociala medier, webbproduktion och utveckling 
av VMA för lansering tidigt under nästa år. 

• Granskade videoproduktion av årets slutrapport. 
• Granskade preliminära resultat från varumärkesenkäten 2020, bland annat återkoppling 

och konkurrensanalys.  
• Granskade preliminära uppdateringar av protokollet. Kommittén kommer överväga en 

resolution vid ett kommande möte. 
• Granskade en preliminär kostnadsbesparande åtgärd, nämligen att använda den 

internationella fredsaffischtävlingens plakett som den officiella utmärkelsen till 
statsöverhuvuden, premiärministrar, guvernörer och lokala regeringstjänstemän. 
Kommittén kommer överväga en resolution vid ett kommande möte. 
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• Reviderade kapitel XIX i den internationella styrelsens policy, genom att förlänga tiden 
för de specifika presidentutmärkelserna och ledarskapsutmärkelserna inom Kampanj 100 
med anledning av att kampanjen har förlängts.  
 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

• Förändrade programmet om medlemsanslag, genom att ta bort anslag i stor skala samt 
speciella initiativ. Detta kommer förenkla processen för sökande och göra anslagsmedel 
mer tillgängliga. 

• Förtydligade den process personalen bör följa när en klubb har tillfört mer än 30 
medlemmar under en kalendermånad.  

• Uppdaterade text i kapitel III, X, XVII och XXII i den internationella styrelsens policy. 
Dessa förändringar kommer förtydliga policy och förmåner för medlemstyperna Leo-
Lion och Student. 
  

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

• Erhöll en rapport om inrapportering av serviceaktiviteter 2019-2020 jämfört med samma 
period föregående år. Nästan 300 miljoner människor har fått hjälp under detta 
verksamhetsår. 

• Erhöll en uppdatering om analys av data i rapporterna om serviceaktiviteter avseende 
frivilliga arbetstimmar, insamlade medel och donerade medel. Personalen kommer att 
tillhandahålla en rekommendation vid styrelsemötet i oktober 2020 om noggrannheten i 
dessa data. 

• Erhöll en uppdatering om arbetet med en främjande strategi och diskuterade planer om 
främjande evenemang att genomföras under verksamhetsåret 2020-2021. 

• Erhöll uppdateringar om Lions Clubs Internationals serviceprogram och samarbeten samt 
diskuterade påverkan av COVID-19 på Lions hjälpinsatser och divisionens prioriteringar. 

• Diskuterade detaljer kring logistik i samband med lanseringen av serviceutmärkelsen 
Vänlighet har betydelse. 
 

IT-KOMMITTÉN 
 

• Diskuterade det avbrott som inträffade den 22 maj 2020, vilket resulterade i omfattande 
otillgänglighet för medlemsprodukter såsom MyLCI och rapporter. Kommittén kommer 
att utvärdera resultatet av den analys som for närvarande pågår. 

• Granskade det fjärde kvartalets prognos och konstaterade en positiv variation jämfört 
med budget. Kommittén bekräftade att den pågående situationen under pandemin 
COVID-19 och det nyligen inträffade avbrottet i systemet kan medföra en väsentlig 
effekt på budgeten för 2020-2021. 

• Godkände initiativ om säkerhet och personlig information som planeras under kommande 
3-6 månader, bland annat register för att hantera aktiviteter, utbildning om att skydda 
data, säkerhet kring personlig information och processer i samband med dataincidenter.   

• Diskuterade kommande produktinitiativ. En ny medlemsportal planeras att lanseras i 
slutet av juni, vilken kommer förbättra medlemmarnas information och kommunikation. 
En ny kommunikationsapplikation, preliminärt med namnet ”Connect”, beräknas att 
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lanseras i början av augusti, vilken kommer tillhandahålla möjligheter till virtuella möten 
som ett alternativ till personliga möten.   

• Kommittén erhöll en rapport om det nyligen lanserade ekonomisystemet SAP Business 
ByDesign och den nya Lions Shop.  

• Diskuterade möjligheter att förbättra webbplatsen Lionsclubs.org, bland annat planer 
framförda av personalen avseende hantering av problemet att klubbtjänstemän har erhållit 
skräppost från formuläret ”Hitta en klubb” på webbplatsen. 

• Kommittén samarbetade med personalen, för att ta fram ett utkast till kapitel XXVI, 
Teknologi, i den internationella styrelsens policy, vilken avhandlar ärenden relaterade till 
teknologi.  

 


