
1 
 

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ 
KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS 

Atlanta, Georgia, USA 
13.–16. kesäkuuta 2021 

 
TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta sai Crowe LLP:ltä esityksen koskien sen suunnitelmaa suorittaa järjestön 
toimivuoden 2020–2021 tilinpäätöksen tarkastus. Raportin luonnoksesta keskustellaan 
toimikunnan kanssa hallituksen kokouksessa lokakuussa 2021. 

• Toimikunta sai Lions Clubs Internationalin sisäiseltä tilintarkastukselta päivityksen, joka 
sisältää valmiiden tilintarkastushankkeiden laajuuden, yleisen tarkastusluokituksen ja 
tarkastushavaintoja. Havaintojen seuranta toteutetaan osana sisäisen tilintarkastuksen 
prosessia. 
  

MALLISÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 
 

• Hylättiin piirin 112-D (Belgia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Jean-Paul Forton piirin 112-D toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2021–2022. 

• Jätettiin voimaan piirin 300-C2 (MD 300 Taiwan) jättämä valitus toisen 
varapiirikuvernöörin vaalista ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 300-
C2 toimivuodelle 2021–2022 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen 
piirikuvernöörin virka avoimeksi toimivuodelle 2021–2022 ja että toisen 
varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisten ja piirin mallisääntöjen ja 
ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta 650 USD palautetaan 
valituksen tehneille osapuolille. 

• Piirikuvernööri Chin-San Huang erotettiin piirikuvernöörin virasta piirissä 300-C2 (MD 
300 Taiwan) velvollisuuksien rikkomisesta sekä kansainvälisten mallisääntöjen ja 
ohjesäännön ja kansainvälisen hallituksen toimintatapojen noudattamatta jättämisestä. 
Ilmoitettiin, että Lions Clubs International tai mikään klubi tai piiri ei tulevaisuudessa 
pidä Chin-San Huangia entisenä piirikuvernöörinä eikä hänellä sen vuoksi ole mitään 
tähän virkaan kuuluvia etuoikeuksia. Ilmoitettiin, että piirissä 300-C2 tyhjäksi jäänyttä 
piirikuvernöörin virkaa ei täytetä ja että piirin 300-C2 piirikuvernööri-elekti palvelee 
väliaikaisena piirikuvernöörinä vuoden 2021 kansainväliseen vuosikokoukseen saakka. 

• Hylättiin piirin 320-F (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion N. Venkateshwar Rao piirin 320-F toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2021–2022. 

• Hylättiin piirin 3231-A3 (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Ajay Havelia piirin 3231-A3 toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 
2021–2022. 

• Jätettiin voimaan piirin 3233-E1 (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 3233-E1 toimivuodelle 
2021–2022 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka 
avoimeksi toimivuodelle 2021–2022 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää 
kansainvälisten ja piirin mallisääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että 
arkistointimaksusta 650 USD palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 
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• Hylättiin piirin 324-B3 (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion P. Radhakrishnan piirin 324-B3 toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2021–2022. 

• Hylättiin piirin 403-A2 (Togo) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Daniel Trash piirin 403-A2 toiseksi varapiirikuvernööriksi toimivuodelle 
2021–2022. 

• Jätettiin voimaan piirin 315-A3 (Bangladesh) jättämä valitus ensimmäisen 
varapiirikuvernöörin vaalista ja julistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaali 
piirissä 315-A3 toimivuodelle 2021–2022 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin 
ensimmäisen piirikuvernöörin virka avoimeksi toimivuodelle 2021–2022 ja että 
ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisten ja piirin 
mallisääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta 
650 USD palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 

• Hylättiin piirin 321-F (Intia) jättämä valitus ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka avoimeksi toimivuodelle 2021–2022 
ja että ensimmäisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisten ja piirin 
mallisääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti. 

• Jätettiin voimaan piirin 3233-E2 (Intia) jättämä valitus ensimmäisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin ensimmäisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 3233-E2 
toimivuodelle 2021–2022 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin ensimmäisen 
piirikuvernöörin virka avoimeksi toimivuodelle 2021–2022 ja että ensimmäisen 
varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää kansainvälisten ja piirin mallisääntöjen ja 
ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että arkistointimaksusta 650 USD palautetaan 
valituksen tehneille osapuolille. 

• Jätettiin voimaan piirin 315-B1 (Bangladesh) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 315-B1 toimivuodelle 
2021–2022 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka 
avoimeksi toimivuodelle 2021–2022 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää 
kansainvälisten ja piirin mallisääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että 
arkistointimaksusta 650 USD palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 

• Hylättiin piirin 318-A (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion B. Ajayyakumar piirin 318-A toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2021–2022. 

• Hylättiin piirin 321-F (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista ja 
julistettiin lion Gurcharan Singh Kalra piirin 321-F toiseksi varapiirikuvernööriksi 
toimivuodelle 2021–2022. 

• Jätettiin voimaan piirin 3233-E2 (Intia) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin 
vaalista ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 3233-E2 toimivuodelle 
2021–2022 mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka 
avoimeksi toimivuodelle 2021–2022 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää 
kansainvälisten ja piirin mallisääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että 
arkistointimaksusta 650 USD palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 

• Jätettiin voimaan piirin 351 (Libanon) jättämä valitus toisen varapiirikuvernöörin vaalista 
ja julistettiin toisen varapiirikuvernöörin vaali piirissä 351 toimivuodelle 2021–2022 
mitättömäksi ja ilman pätevyyttä ja julistettiin toisen piirikuvernöörin virka avoimeksi 
toimivuodelle 2021–2022 ja että toisen varapiirikuvernöörin virka tulee täyttää 
kansainvälisten ja piirin mallisääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti ja ilmoitettiin, että 
arkistointimaksusta 650 USD palautetaan valituksen tehneille osapuolille. 
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• Saatiin päivitys seuraavista aiheista: Piiri 300-C3, piiri 122 (Tšekin tasavalta ja Slovakian 
tasavalta), Kyproksen piirittömät klubit.  

• Muutettiin sääntöjä koskevaa kannemenettelyä Hallituksen sääntökokoelman luvun XXV 
kappaleessa D.4. korottamalla arkistointimaksua menettelytavan kohdalle 3.  

• Muutettiin Hallituksen sääntökokoelman luvun XV kappaletta C. lisäämällä uusi 
mallisääntöjen tulkinta klubien edustajan kaavasta liittyen entisten piirikuvernöörien 
äänestysoikeuksiin. 
 

VUOSIKOKOUSTOIMIKUNTA 
 

• Siirrettiin New Delhissä, Intiassa vuonna 2022 pidettäväksi suunniteltu kansainvälinen 
vuosikokous myöhemmin päätettävään vuoteen. 

• Varattiin uudelleen peruutettu vuoden 2021 kansainvälinen vuosikokous Montrealissa 
(Quebec, Kanada) ajankohtaan 24.–28. kesäkuuta 2022. 

 
PIIRI- JA KLUBIPALVELUTOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin sekä palvelemaan valitut että suositellut lionit toimimaan piirikuvernööreinä 
toimivuonna 2021–2022. 

• Tunnustettiin Haitin tasavalta väliaikaiseksi piiriksi P alkaen 1. heinäkuuta 2021. 
• Nimitettiin entinen piirikuvernööri Ria Schutte palvelemaan Kosovon tasavallan, 

Albanian tasavallan ja Bulgarian tasavallan piirittömän alueen koordinoivana lionina 
toimivuonna 2021–2022. 

• Hyväksyttiin asiakirja, jossa kuvaillaan asianmukainen viittaus moninkertaispiirin 300 ja 
moninkertaispiirin 300D alueeseen sisäistä ja ulkoista kommunikointia varten.  

 
TALOUS- JA PÄÄMAJATOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin toimivuoden 2020–2021 neljännen vuosineljänneksen ennuste, joka oli 
ylijäämäinen. 

• Hyväksyttiin toimivuoden 2021–2022 budjetti, joka heijastaa alijäämää. 
• Tarkastettiin viiden vuoden talousennuste vuoden 2025 loppuun saakka. 
• Tarkastettiin luku XXI: Matka- ja kulukorvaukset koskien hallituksen leo-lion-

yhteyshenkilöitä. 
• Tarkastettiin piirikuvernöörien budjetit ja jätettiin käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa 

lokakuussa 2021. 
 

JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITYSTOIMIKUNTA 
 

• Tarkastettiin yksityiskohdat koskien vuoden 2021 ensimmäisten varapiirikuvernöörien / 
piirikuvernööri-elektien (FVDG/DGE) virtuaalisen seminaarin päiviä 1–3, jotka järjestetään 19. 
huhtikuuta – 6. kesäkuuta 2021 välisenä aikana ja vahvistettiin suunnitelmat seminaarin päivälle 
4, joka järjestetään 25. kesäkuuta 2021. 

• Hyväksyttiin vuoden 2021–2022 ensimmäisten varapiirikuvernöörien / piirikuvernööri-elektien 
seminaarin opintosuunnitelma ja aikataulu. 

• Vahvistettiin vuoden 2021–2022 FVDG/DGE-seminaarin ryhmänjohtajat, jotka työvaliokunta 
hyväksyi toukokuussa 2021.  



4 
 

• Vahvistettiin leo-lion-opintopolun käynnistäminen kaikilla virallisilla kielillä Lionien 
koulutuskeskuksessa onnistuneiden pilottiohjelmien ja leo-lionien kyselyn tuloksista tehdyn 
analyysin perusteella. 

• Muutettiin Hallituksen sääntökokoelmaa siten, että selvennettiin Lionkouluttajien virallisen 
pätevöitymisohjelman (LCIP) tarkoitusta ja selvennettiin LCIP-pätevyysaikaa ja pätevyyden 
uusimisaikaa kuvailevaa sisältöä. 

 
PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUTOIMIKUNTA (TAMMIKUUN 2021 
KOKOUSRAPORTTI) 
 

• Toimikunta suositteli Lions Internationalin strategisen suunnitelman hyväksymistä. 
• Toimikunta suositteli, että pieni projektiryhmä, jossa on enintään viisi jäsentä, jatkaa 

yhden vuoden ajan, 1. heinäkuuta 2021 – 30. kesäkuuta 2022. 
• Toimikunta tarkasti henkilökunnan ehdottamat muutokset piirikuvernöörin kulujen 

linjaamiseksi muutettujen velvollisuuksien kanssa.  
• Toimikunta keskusteli siitä, että piirikuvernöörit käyttävät enintään 50 % budjetistaan 

ehdot täyttävien klubivierailuista aiheutuvien kulujen korvaamiseen ja että jäljelle 
jäävällä (tai suuremmalla, heidän niin halutessaan) osuudella tuetaan tunnistettuja, 
jäsenkasvua tukevia aktiviteetteja.  

• Toimikunta tarkasti markkinointiviestinnän toimikunnan toimittamat protokollan 
päivitysehdotukset. Toimikuntanne tarkastelee näitä ehdotettuja päivityksiä tarkemmin 
tulevassa toimikunnan kokouksessa. 

• Toimikunta aloitti alustavan keskustelun LCI Internationalin johtajien vaalimenettelyistä 
ja kolmannen varapresidentin virasta. Toimikunta päätti, että tämä aihe vaatii 
syvällisempää keskustelua ja kääntymistä lainopillisen neuvonantajan puoleen. 
 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA 
 

• Tarkastettiin budjettiennusteet ja oikaisut vuoden 2021–2022 budjettiin. 
• Tarkastettiin loppuvuoden PR-apurahaohjelman päivitykset ja huomioitiin, että vuoden 

aikana hyväksyttiin 21 apurahaa.  
• Tarkastettiin uusi Lions Internationalin markkinointipalkinto, joka suunniteltiin 

kannustamaan klubeja markkinoimaan klubejaan ja lisäämään tietoisuutta brändistä. 
Toimikunta tarkasti ohjelman yleisen strategian ja hyväksyi palkinnon kehittämisen 
alkupyrkimykset. Tietyt tunnustuksen osa-alueet päätetään myöhemmässä hallituksen 
kokouksessa. 

• Tarkastettiin päivitykset liittyen brändin ohjelmiin, mukaan lukien sosiaalinen media, 
verkkosivuston parannukset, hakukoneoptimointi, maailmanlaajuinen mainoskampanja, 
PR-ohjelmat, PSA-pilottiohjelmat ja markkinoinnin puheenjohtajan viestintäkampanja. 

• Tarkastettiin osa-alueet koskien jaostoille ja kumppaneille annettua tukea, mukaan lukien 
markkinointisuunnitelmat digitaalisten tuotteiden käytön lisäämiseksi, maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite, johtajakoulutus, palveluaktiviteetit ja LCIF:N ja Kampanja 100:n 
prioriteettimarkkinointi. 

• Keskusteltiin virallisesta protokollasta ja odotetaan palautetta pitkän aikavälin 
suunnittelutoimikunnalta.  

• Tarkastettiin hallituksen sääntökokoelman markkinointiviestinnän kappale. 
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JÄSENKEHITYSTOIMIKUNTA 
 

• Hyväksyttiin leoklubiohjelman viisivuotinen strateginen suunnitelma. 
• Päivitettiin Lioness-ohjelman päättymistä koskevien toimintaperiaatteiden kieltä. 
• Keskusteltiin uuden jäsenen paketista ja todistuksen parantamisvaihtoehdoista. 
• Saatiin päivitys maailmanlaajuisesta jäsenyysaloitteesta. 

 
PALVELUAKTIVITEETTITOIMIKUNTA 
 

• Päätettiin jatkaa Association of Diabetes Care and Education Specialists -yhdistyksen 
kanssa solmittua nykyistä yhteisymmärryspöytäkirjaa kahdella vuodella siten, että se 
päättyy heinäkuussa 2023.  

• Saatiin palveluraportoinnin raportti, johon sisältyy klubien ja LCIF:n palvelemat 350 
miljoonaa ihmistä, palvelutoimintojen määrä ja palvelusta raportoivien klubien 
prosenttiosuus. 

• Saatiin päivitys edunvalvontatapahtumista, mukaan lukien Lionien päivä Yhdistyneiden 
Kansakuntien kanssa ja Lionien päivä Capitol Hillillä, jotka molemmat pidettiin 
virtuaalisesti tänä vuonna.  

• Saatiin päivitys kaikista palveluohjelmista ja LCI:n maailmanlaajuisten palvelukohteiden 
edistymisestä. 

• Keskusteltiin Kindness Matters -palvelupalkintoon tehtävistä parannuksista. 
 
TEKNOLOGIATOIMIKUNTA 
 

• Toimikunta sai päivityksen tulevan virtuaalisen vuosikokouksen tukemisesta. 
• Toimikunta sai myös päivityksen virtuaalisesti järjestettävien vaalien suunnitelmien 

tilasta. Henkilökunta antoi arvion vaaliprosessista, mukaan lukien esimerkki lopullisesta 
äänestyslippukokemuksesta. 

• Toimikunta tarkasti teknologiajaoston budjetin vuodelle 2021–2022. 
• Toimikunta sai päivityksiä yksityisyyden suojaa koskevista aloitteista ja käynnissä 

olevista toimista, jotka liittyvät yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Toimikunta 
tarkasti päivityksen koskien meneillään olevaa suunnitelmaa ottaa käyttöön 
Kansainvälisen standardointijärjestön ISO 27001 -standardi.  

• Toimikunta on tarkastellut turvallisuusuhkien kasvavaa määrää ja keskustellut 
henkilökunnan pyrkimyksistä parantaa turvallisuutta yhtenä LCI:n ja LCIF:n 
tärkeimmistä prioriteeteista. 

• Toimikunta kävi kattavan keskustelun digitaalisten tuotteidemme käytöstä ja niiden 
käyttöönoton ja käytön lisäämisen tärkeydestä. Toimikunta suosittelee, että digitaalisia 
tuotteita koskevaa koulutusta lisätään uusien johtajien perehdytykseen ja piirikuvernööri-
elektien (DGE) seminaariin. 
 


