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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 avseende godkännandet av en internationell direktor som 
utfärdades i distrikt 3231-A3 (Indien) och bekräftade Pankaj Mehta som den vederbörligt 
godkända kandidaten för deldistriktet.  

• Avslog ett klagomålsärende avseende valet av första vice distriktsguvernör i distrikt 
3234-D2 (Indien) och bekräftade en vakans för posten första vice distriktsguvernör 2022-
2023, som ska tillsättas i enlighet med proceduren för att tillsätta vakanser.  

• Avslog ett klagomålsärende avseende valet av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
3234-D2 (Indien) och bekräftade Sunil Checker som andra vice distriktsguvernör 2022-
2023. 

• Avslog ett klagomålsärende avseende valet av andra vice distriktsguvernör i distrikt 322-
G (Indien) och bekräftade Seema Goenka som andra vice distriktsguvernör 2022-2023. 

• Godkände ändringar i Kapitel XXV, Konfliktlösningsförfarande för att stämma överens 
med nuvarande arbetssätt. 
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 

• Godkände en justering av tidschemat för registreringsavgift för fysiskt deltagande vid den 
internationella kongressen 2023, vilket medför en höjning av avgifterna för 
vuxenregistrering samt en förlängning av perioden där medlemmar kan utnyttja rabatter 
för tidig och ordinarie registreringsavgift.    

• Godkände delegationshotell för den internationella kongressen 2023 i Boston, 
Massachusetts, USA. 

• Godkände uppdatering av text i den internationella styrelsens policy, kapitel VIII, för att 
anpassa policy om val till nuvarande arbetssätt. 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE 
 

• Uppdaterade kraven för klubbens excellensutmärkelse och distriktets excellensutmärkelse 
för verksamhetsåret 2022-2023.  

• Utsåg samordningslion för verksamhetsåret 2022-2023.   
• Uppdaterade kraven för första och andra vice distriktsguvernörer på mallen för 

nomineringsformulär som finns i Stadgar och arbetsordning för distrikt. 
• Rättade en referens till den internationella arbetsordningen i Stadgar och arbetsordning för 

multipeldistrikt. 
• Uppdaterade ersättningspolicyn för distriktsguvernörer. 
• Rättade listan över ordförande i distrikt och multipeldistrikt och koordinator-posterna 

som listas i Kapitel IX i styrelsens policyhandbok. 
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• Ändrade policyn för samordningslion för att förtydliga frågor kring utnämning och 
kostnader för samordningslion som gör insatser i distrikt och ej distriktsindelade 
områden.  

• Ändrade posten klubbens marknadsföringsordförande i Normalstadgar och arbetsordning 
för lionklubb. 

• Lade till posterna distriktets marknadsföringsordförande samt distriktets koordinator för 
globalt tillväxtteam i Normalstadgar och arbetsordning för distrikt.   

• Lade till posten multipeldistriktets marknadsföringsordförande till Stadgar och 
arbetsordning för multipeldistrikt.  

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 

• Godkände det uppskattade antalet kapitalprojekt, underhåll och reparationer för de 
anställdas liv och säkerhet, byggnadens hållbarhet ur miljösynpunkt samt förbättringar till 
ungefär USD 8,7 miljoner i kontantutlägg under perioden juli 2022 till juni 2026. 

• Godkände prognosen för 3:e kvartalet 2021-2022, vilken visar ett underskott. 
• Ändrade Kapitel XII, Bilaga B i styrelsens policyhandbok.  
• Ändrade Kapitel XXI, Bilaga B i styrelsens policyhandbok. 

 
LEDARUTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

• Bekräftade schemat för 1VDG/DG Elect-seminariet i Montreal, vilket kommer att äga rum den 
23-24 juni 2022. 

• Godkände engångsundantaget till hotell- och reseersättningspolicyn för medarbetare och vuxet 
sällskap vid seminariet för 1VDG/DG Elect 2022 vid den internationella kongressen 2022. 

• Godkände kursplan och program vid seminariet för första vice distriktsguvernörer/DG Elect 
2022-2023. 

• Ändrade styrelsens policy genom att lägga till Leo och Leo-Lion-program i listan över 
utbildningsämnen som krävs för första och andra vice distriktsguvernörer. Ämnet ska ledas 
tillsammans med en Leo-Lion. Denna ändring träder i kraft för utbildningar som är relevanta för 
verksamhetsåret 2023-2024.  

• Godkände en allokering av USD 500 000 till budgeten för ledarutveckling 2022-2023 för att 
kunna tillhandahålla ett tredje internationellt institut per konstitutionellt område. 

 
KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING (MÖTESRAPPORT FRÅN JANUARI 
2022) 
 

• Erhöll en uppdatering om Lions Clubs Internationals strategiska plan. 
• Diskuterade distriktsguvernörens roll och ändringar i utbildnings- och utvecklingsplanen.   
• Granskade den inkommande internationella presidentens tema och budskap.  
• Diskuterade lärdomar under en tankesmedja om marknadsföring samt arbetssätt för att 

utveckla färdigheter kring marknadsföring, självförtroende och kompetens på klubbnivå.  
• Diskuterade ett förslag från MD201 att lägga till en miljörelaterad uppdatering till Lions 

etik. 
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MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN 
 

• Granskade programmet om PR-anslag och bekräftade att detta program har ökat i 
popularitet. Godkände en ökning av budgeten för programmet om PR-anslag för 2022-
2023.  

• Granskade och godkände förslaget insänt av Lions i Pasadena om sponsring avseende 
paraden Tournament of Roses 2023.  

• Granskade och godkände sponsringsprogrammet för de kommande tre åren av Peach 
Bowl.  

• Granskade och godkände sponsringsprogrammet för Minnesota Wild, “Lions Day with 
the Wild” och stödjande budgetar.  

• Granskade och godkände PR-programmet för verkställande tjänstemän och dess 
tillhörande budget för att tillhandahålla presstöd för verkställande tjänsteman på resande 
fot. 

• Godkände en ändring i Kapitel XVI, Stycke B.4. i styrelsens policyhandbok för att ersätta 
texten ”får inte användas för något annat ändamål” med texten ”ska användas för att 
finansiera redaktionella, produktions- och fraktrelaterade kostnader” samt ersätta texten 
”eller användas för andra syften, som till exempel PR-insatser” med texten ”eller 
användas för marknadsförings- och PR-aktiviteter,”.  

• Godkände en ändring av Kapitel XIX, Bilaga A, i den internationella styrelsens 
policymanual för att lägga till ”14. Samordningslion” omedelbart efter ”13. 
Distriktsguvernör” och ändra numrering av efterföljande i enlighet med detta. 

• Godkände en ändring i Kapitel XVI, stycke A.4.h. i styrelsens policyhandbok för att ta 
bort texten ”,speciellt när det relaterar till hundraårsfirandet,”.   

• Godkände en ändring i Kapitel XVI, stycke D.3. i styrelsens policyhandbok för att ersätta 
ordet ”och” med ordet ”eller” i den åttonde raden.  

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

• Granskade framstegsrapporter avseende genomförandet av Lions Internationals 
strategiska plan och leoklubbprogrammets strategiska plan.   

• Förbättrade programmet Gemensamma insatser genom att ge alla etablerade ideella 
organisationer tillgång till programförmåner. 

• Granskade uppdateringar om framsteg kring lanseringen av den globala 
medlemsfokuseringen, resurser till stöd för processen, och data som visar framgångar i 
pilotdistrikten. 

• Förbättrade anslag till medlemsutveckling genom att ge fler distrikt tillgång till 
finansiering. 

• Granskade och gav återkoppling till medlemsdivisionens planerade arbete för 2022-2023. 
• Förbättrade seminarieprogram om att bilda nya klubbar genom att uppmuntra konsulter 

att genomföra utbildningar virtuellt när detta är möjligt. 
• Granskade resultat av undersökning gällande Lions Club Poona och rekommenderade att 

klubben avregistreras på grund av felaktig tillämpning av medlemstyper. 
• Granskade och godkände ett förslag att ge leodistrikt och Lions i ej distriktsindelade 

områden tillgång till finansiering genom det globala arbetsteamets framgångsberättelser. 
• Skapade en ny utmärkelse: Jesse Robinsons cup i medlemstillväxt.  
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KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

• Beslöt att Lions Clubs Internationals program för afghaner utvidgas till att inkludera 
hjälpinsatser utöver den rådande lokala sponsringsmodellen. 

• Beslöt att Lions Clubs International ska tillhandahålla information, resurser och 
möjligheter till hjälpinsatser för lionklubbar som vill stödja evakuerade från Ukraina och 
förbereda sig att utöka detta stöd till framtida storskaliga flyktingkriser. 

• 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 och Parliament Hill.   

• Diskuterade serviceprogram, utveckling av LCI:s globala frågor och implementering av 
Lions Clubs Internationals strategiska plan.  

• Erhöll en uppdatering om vinnarna av utmärkelsen Vänlighet har betydelse 2020-2021. 
 
IT-KOMMITTÉN 
 

• Erhöll uppdateringar om att stödja den internationella kongressen och valet 2022.  
• Erhöll uppdateringar om det rådande genomförandet av projektet Salesforce samt 

tillägget av Salesforce Experience Cloud och ökad budget för Salesforce Experience 
Cloud.   

• Granskade det tredje kvartalets budgetprognos för 2021-2022 och föreslagen budget för 
verksamhetsåret 2022-2023 för IT-divisionen.   

• Erhöll uppdatering om initiativ kring personlig information och om pågående arbete 
avseende EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).  

• Erhöll framstegsrapporter om initiativ kring infrastruktur, efterlevnad, nätverkssäkerhet 
och förbättring av infrastruktur.    
 

 
 
 


