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SAMMANFATTNING AV BESLUT 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS MÖTE 

Jackson Hole, Wyoming, USA 
9-12 oktober 2019 

 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 

 
1. Bekräftade beslutet av majoriteten av medlarna i klagomålsärendet som skickats in av 

Lions Club Al Rehab och bekräftade godkännandet av tidigare distriktsguvernör 
Ahmed Salem som kandidat till posten internationell direktor, vilket utfärdades vid 
distriktsmötet i distrikt 352 i maj 2019. 

2. Förklarade att tidigare medlem Byung-Gi Kim inte är berättigad till framtida 
medlemskap i Lions, han kommer ej heller att erkännas som lionmedlem eller tidigare 
internationell direktor. 

3. Reviderade klagomålsprocessen i den internationella styrelsens policymanual kapitel 
XXV, avseende val av internationell tjänsteman och vice distriktsguvernör, för att 
förtydliga att val av kandidat till posten internationell tredje vice president och 
internationell direktor gäller stödet från deras respektive distrikt eller multipeldistrikt. 

4. Reviderade kapitel VI, stycke B.1. i den internationella styrelsens policy, så att texten 
stämmer överens med tidigare antagna ändringar. 

5. Upprättade ett ändringsförslag, vilket kommer att framläggas vid den internationella 
kongressen 2020, att ändra artikel II, moment 6, i den internationella arbetsordningen 
för att återge nuvarande röstningsförfarande vid den internationella kongressen.  

6. Upprättade ett ändringsförslag, vilket kommer att framläggas vid den internationella 
kongressen 2020, om att ändra artikel IX, moment 6(e) i den internationella 
arbetsordningen, för att ta bort rösträttigheter från utnämnda poster i distriktsrådet vid 
extrainkallade möten för att tillsätta en vakans på posten distriktsguvernör samt kräva 
att alla kvalificerade deltagare meddelas senast 15 dagar innan mötet. 

7. Upprättade ett ändringsförslag, vilket kommer att framläggas vid den internationella 
kongressen 2020, om att ändra artikel XII, moment 2(a) i den internationella 
arbetsordningen för att höja den årliga internationella medlemsavgiften med USD 
3,00 från och med den 1 juli 2021 samt tillåta att en årlig justering av avgiften, baserat 
på inflationen i USA, läggs till på föregående års medlemsavgifter från och med den 1 
juli 2022.   

 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 
1. Fastställde dagersättning för utnämnda medlemmar i delegatkommittén, vilka hjälper 

till utan annan ersättning, DG Elect, DG Elect gruppledare och det internationella 
huvudkontorets personal som kommer att delta i kongressen i Singapore. 

2. Ändrade programmet för den internationella kongressen 2020. 
3. Ökade ersättningen per hotellnatt för DG Elect vid den internationella kongressen. 
4. Ändrade policyn till åtta geografiska områden där tillämpligt. 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 
 
1. Erkände Irak som ett ej distriktsindelat land och utsåg tidigare zonordförande Amine 

Hacha till samordningslion i landet för de återstående månaderna av detta 
verksamhetsår.  

2. Utsåg internationell direktor Rodolfo Espinal till samordningslion i Haiti för de 
återstående månaderna av detta verksamhetsår.  
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3. Godkände förslag gällande ändring av distriktsgränser som lämnats in av 
multipeldistrikt 315-A2 (Bangladesh), ändringarna träder i kraft vid avslutandet av 
den internationella kongressen 2020. 

4. Ändrade ersättningspolicyn för distriktsguvernörer för att tillåta distriktsguvernören 
att göra flera klubbesök vid behov, inom ramen för tilldelad budget.  

5. Begärde att kommittén för stadgar och arbetsordning upprättar ett ändringsförslag av 
internationella arbetsordningen, för omröstning vid den internationella kongressen 
2020, att ta bort rösträttigheter för utsedda poster i distriktsrådet vid extrainkallade 
möten för att tillsätta en vakans på posten distriktsguvernör samt kräva alla 
kvalificerade deltagare meddelas senast 15 dagar innan mötet.  

6. Ändrade normalstadgar och arbetsordning för distrikt för att begränsa antal röster, vid 
extrainkallade möten för att tillsätta en vakans på posten vice distriktsguvernör, till 
distriktsguvernören, kvarvarande vice distriktsguvernörer, tidigare internationella 
direktorer och tidigare internationella presidenter samt att dessa poster meddelas 
senast 15 dagar innan mötet.  

 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Godkände prognosen för verksamhetsårets första kvartal 2019-2020, vilken visar ett 
underskott. 

2. Begärde att kommittén för stadgar och arbetsordning upprättar ett ändringsförslag av 
den internationella arbetsordningen, för omröstning vid den internationella 
kongressen 2020, gällande internationella medlemsavgifter. 

3. Ändrade The International Association of Lions Clubs investeringspolicy för 
pensionssparande. 

4. Reviderade kapitel II i den internationella styrelsens policymanual för att förtydliga 
policyn avseende intressekonflikter. 

5. Reviderade kapitel V i den internationella styrelsens policymanual för att 
tillhandahålla ytterligare förtydliganden avseende klubbar i modifierad skyddande 
status. 

6. Reviderade kapitel XI i den internationella styrelsens policymanual för att ligga i linje 
med organisationens nuvarande arbetssätt. 

7. Reviderade kapitel XXIII i den internationella styrelsens policymanual, för att 
inkludera Afrika som konstitutionellt område VIII. 

8. Reviderade policyn avseende verkställande tjänstemäns resor och ersättning av 
utgifter. 

9. Reviderade förteckningen över firmatecknare i inköpspolicyn. 
     

KOMMITTÉN FÖR LEDARUTVECKLING 

1. Godkände ett förslag att färdigställa det årliga institutprogrammet för 2020-2021 fyra 
månader tidigare än föregående år så att institutprogrammet kan publiceras i april 2020 och 
institutens ansökningar den 1 maj 2020. 

2. Bekräftade lanseringsfasen av den nya applikationen Learn i Lions digitala ekosystem vilken 
inkluderar det nya rapporteringsverktyget för GAT-GLT och Lions utbildningscenter, med 
målet att applikationen kommer att vara tillgänglig för alla medlemmar i januari 2020.  

3. Godkände ett förslag om att revidera kursplaner för ledarutveckling för alla ledarnivåer under 
de kommande fyra åren. 
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KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING 

1. Kommittén fick information om att ett personalteam har påbörjat upptäckarfasen 
gällande ett projekt om distriktsguvernörens roll. 

2. Kommittén granskade syftesbeskrivningen av projektgruppen för LCI Framåt och 
utsåg nya medlemmar till gruppen. 

3. Antog en resolution att återkalla den tillfälliga kommittén avseende styrelsens 
representation, vilken tidigare beviljats för verksamhetsåret 2019-2020, och att en ny 
tillfällig kommitté avseende styrelsens representation inte övervägs innan 2023-2024. 

 

KOMMITTÉN FÖR MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
 
1. Reviderade kapitel XIX, stycke A, B, C och D i den internationella styrelsens 

policymanual, för att uppdatera text och förtydliga marknadsdivisionens 
prioriteringar. Generellt reflekterar uppdateringarna stegen mot att tillhandahålla mer 
media och innehåll med hjälp av digitala medel.  

2. Reviderade kapitel XIX, stycke F, i den internationella styrelsens policymanual, för 
att öka antalet presidentmedaljer- och ledarskapsmedaljer avseende erkänsla relaterad 
till kampanj 100. Antalet presidentmedaljer kommer att öka med 200 (totalt 1825) och 
ledarskapsmedaljer kommer att öka med 200 (totalt 1980) för lionåret 2019-2020 och 
2020-2021. Efter år 2020-2021 kommer antalet ledarskapsmedaljer och 
presidentmedaljer automatiskt att återgå till de tidigare antalen. 

3. Reviderade kapitel XIX, Officiellt protokoll, i den internationella styrelsens 
policymanual för att förtydliga beskrivningen i det första stycket. Ändringen ersätter 
det engelska ordet ”precedent” med ”precedence”. 

4. Reviderade text gällande tidningen LION så att möten med internationella utgivare av 
tidningen LION kan utlysas av ansvarig utgivare, vilket resulterade i att kapitel II, 
stycket J.1.c.(7) i den internationella styrelsens policymanual ändrades genom att 
ersätta orden ”varje år” med orden ”enligt beslut av ansvarig utgivare för tidningen 
LIONS”.  

5. Beviljade PR-anslag till multipeldistrikt 3231, multipeldistrikt J, multipeldistrikt LD, 
multipeldistrikt H, multipeldistrikt 103, enkeldistrikt 50. 

6. Justerade anslagskriterierna för PR-anslag för att i framtiden tillåta anslag från 
distrikt, tillfälliga zoner och regioner, utöver multipeldistrikt och enkeldistrikt. 
Officiella ändringar kommer att göras på ansökningsformulären inför verksamhetsåret 
2020-2021. Anslag kan tillfälligt komma att övervägas under verksamhetsåret 2019-
2020, efter mottagande och godkännande av kommittén för marknadsföring och 
kommunikation. 

7. Diskuterade kartläggning av sponsringsmöjligheter med kongresskommittén och 
kommittén för marknadsföring och kommunikation. Diskuterade kartläggning och 
utveckling av prospekt som en del av initiativet, med målet att rapportera tillbaka till 
kommittéerna vid nästa styrelsemöte. 

 

KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 
1. Förlängde maxåldern för medlemskategorin Leo-Lion och alla dess tillhörande 

förmåner från 30 år till 35 år samt reviderade den internationella styrelsens 
policymanual för att reflektera maxåldern 35 för Leo-Lions. 

2. Godkände förslaget från multipeldistrikt 104 att skapa en speciell virtuell klubb vid 
namn Lions Club Norge, ett pilotprogram som kommer att utvärderas vid 
styrelsemötet i oktober/november 2022. 
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3. Beviljade åtta Lions och åtta Leos till leoklubbprogrammets rådgivande kommitté för 
perioden juli 2020 - juni 2022, samt sju lion-suppleanter och åtta leo-suppleanter. 

4. Ändrade kriterierna för koordinatorer för specialklubbar, så att de kan ansöka om 
ersättning fram till pilotprogrammets slut i juni 2020. Tidigare var kriterierna att 
charta tre specialklubbar OCH rekrytera 100 nya medlemmar för att ansöka om 
ersättning upp till USD 2 000. De nya kriterierna inkluderar ersättning upp till USD 1 
000 vid bildande av två nya specialklubbar. 

5. Krävde godkännande av en distriktsguvernör krävs när 30+ nya medlemmar läggs till 
samtidigt i en befintlig klubb. 

6. Ändrade text i kapitel XXIV för att återspegla en ändring av ämbetsperioden för 
multipeldistriktets GAT koordinatorer, från tre år till ett år. Ändringen träder i kraft 
den 1 juli 2020. 

 

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 
1. Godkände en ny logotyp och varumärkesprofil för Lions Clubs Internationals program 

för diabetesinformation.  
2. Reviderade Kapitel XIII, stycke D.4 i den internationella styrelsens policymanual, för 

att anpassa texten till LCI:s nuvarande internationella relationer. 
3. Diskuterade vikten av att inrapportera hjälpinsatser och planer att öka 

inrapporteringen under det kommande året.  
4. Granskade planer om att fira världsdiabetesdagen genom att tillhandahålla typ 2-

diabetesundersökningar för 1 miljon människor, i samarbete med internationella 
diabetesfederationen.  

5. Erhöll en uppdatering om många pågående och kommande program, som till exempel 
typ-2 diabetesundersökningar, minianslag för diabetes, Lions för diabetesinformation, 
diabetesläger och stödgrupper och Lions ögonbanker. 

 

IT-KOMMITTÉN 
 
1. GDPR diskuterades ingående och kommittén bekräftade det fortsatta skyddet av 

personlig information.   
2. Kommittén fick en uppdatering om befintliga produkter och planer och träffade 

kongresskommittén, kommittén för distrikts- och klubbservice, 
ledarutvecklingskommittén, kommittén för marknadsföring och kommunikation, 
kommittén för ledarutveckling och kommittén för serviceaktiviteter. 

3. Kommittén granskade användningen av teknologi, särskilt inom områdena 
språkhantering och maskininlärning. 

4. Kommittén fick en strategisk uppdatering om e-handel och godkände ett föreslaget 
tillvägagångssätt. 

 
 

Mer information om alla ovanstående resolutioner finns tillgänglig på LCI:s webbplats 
www.lionsclubs.org eller kontakta det internationella huvudkontoret på telefon 630-571-

5466. 
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