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SAMMANFATTNING AV 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS BESLUT 

Las Vegas, Nevada, USA 
24-28 juni 2018 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 

1.               Kommittén kommer fortsätta att övervaka och följa upp handlingsplaner. 
 
KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

1. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
300-G1 (MD 300 Taiwan), förklarade valet av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2018-2019 i distrikt 300-G1 ogiltigt, förklarade vakans på posten 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2018-2019 samt att posten skall 
förbli vakant för verksamhetsåret. Man beslutade att klagomålsärendets 
registreringsavgift på USD 650 skall återbetalas till klagande part. 

2. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
321-B2 (Indien), förklarade valet av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2018-2019 i distrikt 321-B2 ogiltigt, förklarade vakans på posten 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2018-2019 samt att posten skall 
förbli vakant för verksamhetsåret. Man beslutade att klagomålsärendets 
registreringsavgift på USD 650 skall återbetalas till klagande part. 

3. Avsatte distriktsguvernör Deepak Raj Anand från posten som distriktsguvernör i 
distrikt 321-B2 (Indien) för brott mot skyldigheter och underlåtenhet att följa 
internationella stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens 
bestämmelser.  Förklarade att Deepak Raj Anand i framtiden inte skall erkännas 
som tidigare distriktsguvernör av Lions Clubs International, ej heller av någon 
klubb eller något distrikt, han skall inte heller vara berättigad till några av titelns 
privilegier. Förklarade att vakansen på posten som distriktsguvernör i distrikt 321-
B2 inte skall tillsättas samt att DG Elect i distrikt 321-B2 skall fungera som 
tillförordnad distriktsguvernör till och med den internationella kongressen 2018. 

4. Godkände klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
321-D (Indien), förklarade valet av andra vice distriktsguvernör för 
verksamhetsåret 2018-2019 i distrikt 321-D ogiltigt, förklarade vakans på posten 
andra vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2018-2019 samt att posten skall 
förbli vakant för verksamhetsåret. Man beslutade att klagomålsärendets 
registreringsavgift på USD 650 skall återbetalas till klagande part. 

5. Avsatte distriktsguvernör Swarn Singh från posten som distriktsguvernör i distrikt 
321-D (Indien) för brott mot skyldigheter och underlåtenhet att följa 
internationella stadgar och arbetsordning samt den internationella styrelsens 
bestämmelser.  Förklarade att Swarn Singh i framtiden inte skall erkännas som 
tidigare distriktsguvernör av Lions Clubs International, ej heller av någon klubb 
eller något distrikt, han skall inte heller vara berättigad till några av titelns 
privilegier. Förklarade att vakansen på posten som distriktsguvernör i distrikt 321-
D inte skall tillsättas samt att DG Elect i distrikt 321-D skall fungera som 
tillförordnad distriktsguvernör till och med den internationella kongressen 2018. 
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6. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
3233-G1 (Indien) och förklarade Lion Dr. Ishwarlal Mundra som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 3233-G1 för verksamhetsåret 2018-2019. 

7. Avslog klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
3234-D2 (Indien) och förklarade Lion Abhay Shastri som andra vice 
distriktsguvernör i distrikt 3234-D2 för verksamhetsåret 2018-2019. 

8. Bekräftade medlarnas beslut i klagomålsärendet som skickats in av Lions Club 
South Madras i multipeldistrikt 324 och bekräftade godkännandet av Lion R 
Sampath som kandidat till posten internationell direktor vilket utfärdades vid 
riksmötet i multipeldistrikt 324 i maj 2017.   

9. Reviderade Kapitel XV i den internationella styrelsens policymanual för att ta bort 
upprepningar och gammal text samt anpassa texten till nuvarande arbetssätt. 

10. Reviderade policyn för en neutral observatör i Kapitel XV i den internationella 
styrelsens policymanual, vad gäller tidpunkten för att begära en neutral observatör 
samt den neutrala observatörens tillgänglighet.  

11. Reviderade Kapitel III, Stycke I i den internationella styrelsens policymanual för 
att ta bort hundraårsjubileets handlingskommitté eftersom texten inte längre är 
nödvändig. 

 
KONGRESSKOMMITTÉN 
 

1. Presenterade delegationernas tilldelade hotell för kongressen i Milano 2019. 
  
KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBADMINISTRATION 

1. Malawi och Mozambique beviljades som tillfälliga distrikt vid avslutandet av den 
internationella kongressen 2018 vilket skapade multipeldistrikt 412. 

2. Utsåg samordningslion för verksamhetsåret 2018-2019.   
3. Flyttade klubbar i Aruba, Bonaire och Curacao från distrikt E1 (Venezuela) till 

distrikt 35 N (Florida, USA) vid avslutandet av den internationella kongressen 
2018 och flyttade klubbarna från konstitutionellt område III till konstitutionellt 
område I.  

4. Reviderade policyn för namnbrickor för att visa erkänsla till tidigare medlemmar i 
LCIF:s förtroenderåd.  

 
KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 

1. Ändrade inköpspolicyn för att inkludera ett nytt avsnitt om dataskydd och skydd 
av personlig information. 

2. Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2017-2018, vilken visar ett underskott. 
3. Godkände budgeten för 2018-2019, vilken visar ett underskott. 
4. Godkände ändringen av investeringsrådgivare från Strategic Wealth Partners till 

Merrill Lynch Bank of America Corporation. 
5. Ändrade Kapitel XXI och Kapitel IX i den internationella styrelsens policymanual 

gällande sista datum för insändande av reseräkningar.   
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KOMMITTÉN FÖR LEDARSKAPSUTVECKLING 

1. Godkände gruppledarna för DG Elect-seminariet 2019. 
2. Reviderade den internationella styrelsens policymanual genom att ta bort befintlig text i 

sin helhet och ersätta den med text som säkerställer att DG Elect-seminariets ordförande 
har varit  gruppledare under ett DG Elect-seminarium inom de senaste 10 åren och, från 
och med verksamhetsåret 2020-2021, är certifierad genom programmet Lions certifierade 
instruktörer. 

3. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att lägga till en bestämmelse 
att instruktörer vid DG Elect-seminariet måste vara certifierade genom programmet Lions 
certifierade instruktörer från och med verksamhetsåret 2020-2021 samt att ingen Lion 
skall vara gruppledare i mer än fem år. 

4. Reviderade den internationella styrelsens policymanual för att inkludera det nya 
programmet, Lions certifierade instruktörer, och bestämmelsen att från och med 
verksamhetsåret 2020-2021 kommer certifiering genom programmet Lions certifierade 
instruktörer att krävas för alla instruktörer vid Lions avancerade utvecklingsinstitut, 
utvecklingsinstitut för instruktörer, Lions institut för framtida ledare och utbildning av 
Lions certifierade instruktörer. 

5. Reviderade den internationella styrelsens policymanual genom att lägga till och ta bort 
bestämmelser gällande ersättning i samband med utbildning för 1VDG/DG Elect från och 
med verksamhetsåret 2018-2019. 

6. Reviderade den internationella styrelsens policymanual genom att ändra datumet för när 
den verkställande kommittén godkänner DG Elect-seminariets gruppledare, från augusti 
till maj, eftersom DG Elect-seminariet 2019 har flyttats till februari 2019. 

  
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

1. Godkände ett förslag som gör att en sittande distriktsguvernör inte kan vara 
koordinator för specialklubbar. 

2. Förlängde programmet för veteraner till och med den 30 juni 2021. 
3. Reviderade strukturen för det globala arbetsteamet för att effektivisera och ta 

hänsyn till budget. 
4. Förlängde solnedgångsklausulen för Azerbajdzjan till och med den 31 december 

2018. 
5. Reviderade Kapitel X i den internationella styrelsens policymanual för att 

inkludera Afghanistan som organisationens 204:e land. 
6. Reviderade Kapitel X i den internationella styrelsens policymanual så att inte mer 

än två klubbar kan stå fadder för en ny klubb. 
7. Bestämde att ingen inträdesavgift ska tas ut för befintliga lionessmedlemmar när 

de går med i en lionklubb, fram till och med den 30 juni 2021, och att deras år 
som lionessmedlemmar kan överföras genom formuläret för lionessprogrammet. 

8. Reviderade Kapitel XXIV i den internationella styrelsens policymanual så att 
ordföranden för det globala arbetsteamet kan utse en av de tre konstitutionella 
områdesledarna som ordförande för det konstitutionella området (från antigen 
GLT, GMT eller GST). Godkände att första vice klubbpresident är klubbens 
ledarskapsordförande. Godkände att det globala arbetsteamets vice ordförande 
och deras partner eller vuxen i sällskap får delta vid den internationella styrelsens 
möte i juni. 
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KOMMITTÉN FÖR MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION 
 

1. Reviderade Kapitel XIX, Officiellt protokoll, i den internationella styrelsens 
policymanual för att inkludera de nya posterna i initiativet Nya röster. 

2. Reviderade Kapitel XIX, avsnitt F, i den internationella styrelsens policymanual 
för att permanent öka antalet presidentutmärkelser från 1 125 till  1 625 och 
ledarskapsutmärkelser från 1 280 till 1 780. 

  
KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 

1. Utnämnde mottagare av utmärkelsen Årets Leo 2017-2018.  

 
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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