
FINAL EXECUTIVE SUMMARY JUNE 2022 NO RES.SW 

SAMMANFATTNING AV BESLUT 
DEN INTERNATIONELLA STYRELSENS MÖTE 

Montreal, Quebec, Kanada 
20-23 juni 2022 

 
REVISIONSKOMMITTÉN 
 

• Kommittén erhöll en uppdatering från Lions Clubs Internationals interna revision och 
kommer fortsätta följa upp och övervaka handlingsplaner.  
 

KOMMITTÉN FÖR STADGAR OCH ARBETSORDNING 
 

• Godkände ett klagomålsärende avseende val av distriktsguvernör i distrikt 324-L (Indien) 
och bekräftade en vakans på posten distriktsguvernör 2022-2023, vilken ska tillsättas i 
enlighet med proceduren att tillsätta vakanser. 

• Godkände ett klagomålsärende avseende val av första vice distriktsguvernör i distrikt 
324-L (Indien) och bekräftade en vakans på posten första vice distriktsguvernör 2022-
2023, vilken ska tillsättas i enlighet med proceduren att tillsätta vakanser. 

• Avslog ett klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 3233-
E1 (Indien) och bekräftade Sunil Arora som andra vice distriktsguvernör 2022-2023. 

• Godkände ett klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
317-E (Indien) och bekräftade en vakans på posten andra vice distriktsguvernör 2022-
2023, vilken ska tillsättas i enlighet med proceduren att tillsätta vakanser. 

• Godkände ett klagomålsärende avseende val av andra vice distriktsguvernör i distrikt 
300-B1 (MD 300 Taiwan) på grund av att ingen kandidat erhöll en majoritet av rösterna 
samt bekräftade en vakans på posten andra vice distriktsguvernör 2022-2023, vilken ska 
tillsättas i enlighet med proceduren att tillsätta vakanser. 

• Fastslog att medlarnas beslut i ett klagomålsärende i distrikt 324-A2 (Indien) inte kan 
genomföras och uppmuntrade medlemmarna att sända in ett klagomålsärende till lokala 
myndigheter om det anses att, eller om det finns frågor kring, om ett brott har inträffat.  

• Avslog ett klagomålsärende angående stöd av kandidat till posten internationell direktor i 
multipeldistrikt 300 Taiwan och bekräftade att Feng-Chi Chen är den kandidat som har 
erhållit stöd till sagda post i multipeldistriktet. 

• Ändrade Kapitel III i den internationella styrelsens policy att inkludera riktlinjer för den 
internationella styrelsen att formellt rekommendera kandidater till posten tredje vice 
president. 

• Ändrade Kapitel V i den internationella styrelsens policy att förtydliga att utestående 
skuld måste vara utestående i mer än 30 dagar innan en klubb kan anses att ej ha fullgjort 
sina skyldigheter.  

• Ändrade Kapitel II, A. i den internationella styrelsens policy. Den rådgivande kommittén 
tillåter kommittén att endast intervjua kandidater som har erhållit stöd.  
 

KONGRESSKOMMITTÉN 
 

• Erhöll en rapport om registrering och förväntat antal deltagare till den 104:e 
internationella kongressen i Montréal, Kanada. 
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• Diskuterade besöksplanerna kring besök till Boston, Massachusetts, USA, (internationell 
kongress 2023), Melbourne, Australien (internationell kongress 2024) och New Delhi, 
Indien (bud till internationell kongress 2029).   

• Granskade och övervägde uppdatering av Kapitel VIII i den internationella styrelsens 
policy avseende krav på bud. 
 

KOMMITTÉN FÖR DISTRIKTS- OCH KLUBBSERVICE 
 

• Godkände förslag om ändring av distriktsgränser insänt av distrikt 317-A (Indien) att 
godkännas och att träda i kraft vid avslutningen av den internationella kongressen 2023. 

 
• Godkände William Eliacin att inta posten som distriktsguvernör i distrikt P (Haiti) under 

2022-2023. 
 

KOMMITTÉN FÖR FINANSER OCH HUVUDKONTORETS VERKSAMHET 
 

• Godkände en ändring av investeringspolicyn i The International Association of Lions 
Clubs pensionssparandeplan 401(k), Bilaga A, att ändras genom att minska målet för 
hedgefonder till 11 % från 13 % samt att lägga till råvaror i avsnittet Alternativ i policyn 
med ett minimum om 0 %, mål på 2 % och maximum om 5 %. 

• Godkände prognosen för fjärde kvartalet 2021-2022, vilken visar ett underskott. 
• Godkände den slutgiltiga budgeten för 2022-2023, vilken visar ett underskott. 
• Godkände att Sri Lanka placeras i modifierad skyddande status till och med december 

2022 med granskningar som genomförs vid styrelsemöten under 2022-2023 av 
kommittén för finanser och huvudkontorets verksamhet. 

• Ändrade Kapitel IX i den internationella styrelsens policy med uppdateringar i process 
för ersättningsyrkanden och för den avdelning som handlägger ersättningsyrkanden. 

• Ändrade Kapitel XXI, A.1.a. i den internationella styrelsens policy att tillåta tidigare 
internationell direktor som har flyttat permanent till ett annat konstitutionellt område, 
vilket är ett annat än det konstitutionella område han/hon valdes, att erhålla en budget om 
10 000 miles (16 000 km) per verksamhetsår för talaruppdrag. 

 
LEDARUTVECKLINGSKOMMITTÉN 
 

• Bekräftade programmet för ledarutveckling vid internationella institut 2022-2023. 
• Bekräftade gruppledare till seminariet för 1 VDG/DG Elect 2023. 
• Uppmärksammade framgångar för GLT-koordinatorer i multipeldistrikt och distrikt och 

deras inrapportering i Learn, vilken uppvisar mer än dubbelt så många utbildningar och 
deltagare jämfört med samma tid förra verksamhetsåret. 

• Bekräftade nästa års expansion av pilotprojektet om ledarskap i multipeldistrikt 11 till 
ytterligare fyra multipeldistrikt och ett enkeldistrikt. 

• Rekommenderade att läsbehörighet i MyLCI tilldelas automatiskt till tidigare 
distriktsguvernörer, dock i väntan på konsultation med och bekräftelse av personal vid 
IT-divisionen senast till den internationella styrelsens möte i oktober 2022. 
 

KOMMITTÉN FÖR LÅNGSIKTSPLANERING (MÖTESRAPPORT FRÅN MAJ 2022) 
 

• Erhöll en uppdatering om Lions Clubs Internationals strategiska plan. 
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• Diskuterade en väg för den internationella styrelsen att officiellt rekommendera en 
kandidat till posten internationell tredje vice president.  

• Diskuterade krav på stöd av kandidater till posten internationell direktor och de 
utmaningar som föreligger, genom att endast tillåta kandidater från distrikt med minst 35 
klubbar och 1 250 medlemmar. 

• Erhöll en uppdatering om kommunikation till ledare, distrikt och klubbar om det 
kommande förslaget om justering av medlemsavgiften.  

• Diskuterade lärdomar under en tankesmedja om marknadsföring samt arbetssätt för att 
utveckla färdigheter kring marknadsföring, självförtroende och kompetens på klubbnivå.  

 
MARKNADSFÖRINGSKOMMITTÉN 
 

• Granskade det fjärde kvartalets prognos och budget för 2022-2023 för marknadsförings-
divisionen och dess stödjande insatser. 

• Granskade en uppdatering vid verksamhetsårets slut kring programmet om PR-anslag 
samt godkände en namnändring till Program om marknadsföringsanslag.  

• Granskade en uppdatering vid verksamhetsårets slut om viktiga marknadsförings-
rapporter och projekt, såsom global marknadsföring, sociala medier, webb och PR-
resultat.  

• Granskade rapporter från divisionernas marknadsföringskampanjer, varumärkesstöd, 
video- och mediastöd samt resursutveckling i utvalda divisioner. Kommittén noterade 
fortsatt ökning av ansökningar till marknadsföringsstöd.  

• Erhöll en rapport om det stöd marknadsföringsavdelningen tillhandahåller till 
medlemmarna, för att stödja medlemsprioriteringar under 2022-2023. 

• Granskade Kapitel II i den internationella styrelsens policy, för att justera text om den 
nya inriktningen kring marknadsföring och det reviderade programmet om marknads-
föringsanslag. Kommittén diskuterades dessa uppdateringar och yrkar att styrelsen 
instämmer, genom att godkänna nedanstående Resolution 1. 

 
KOMMITTÉN FÖR MEDLEMSUTVECKLING 
 

• Träffade avdelningarna Ledarutveckling och Distrikt- och klubbservice, för att diskutera 
små distrikt samt bekräftade att den globala medlemsfokuseringen, om den 
implementeras korrekt, kommer hjälpa små distrikt att växa.  

• Granskade framsteg och uppdateringar om den globala medlemsfokuseringen och 
bekräftade framgångar i pilotdistrikten. 

• Granskade och instämde i planerat arbete för medlemsdivisionens under 2022-2023. 
• Diskuterade bedräglig medlemsaktivitet i distrikt 3234 D2 och begärde att personalen gör 

insatser att stoppa detta beteende samt att ytterligare åtgärder förväntas vid styrelsens 
möte i oktober 2022. 

• Erhöll en sammanfattning från Leo-Lion kontaktperson i styrelsen Shefanie Vin, som gav 
återkoppling om sin upplevelse. 

• Begärde att personalen föreslår ett sätt att uppmärksamma alla klubbar som firar 
milstolpen 100 år. 
 

KOMMITTÉN FÖR SERVICEAKTIVITETER 
 



4 
FINAL EXECUTIVE SUMMARY JUNE 2022 NO RES.SW 

• 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.  

• Diskuterade en möjlighet att anta Lions KidSight USA som ett officiellt program för 
Lions Clubs International.  

• Granskade den årliga planen för verksamhetsåret 2022-2023 i divisionen för 
serviceaktiviteter.  

 
IT-KOMMITTÉN 
 

• Erhöll uppdateringar om att stödja den internationella kongressen och valet 2022.  
• Granskade det fjärde kvartalets budgetprognos för 2021-2022 och slutlig budget 2022-

2023 för IT-divisionen. 
• Erhöll en omfattande uppdatering om projektet Salesforce, bland annat system för 

medlemsstöd (CRM) och nästa generation av medlemsplattformen. 
• Granskade uppdateringar om skydd av personlig information, pågående arbete avseende 

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) samt begärde att personalen fortsätter 
projektet International Organization for Standardization (ISO) 27001 utan formell 
certifiering. 


