LUKU XXIII
ALUEFOORUMIT
A. ALUEFOORUMIT
1. Lions Clubs International hyväksyy aluefoorumien tarkoituksiksi seuraavat:
a. Lions Clubs Internationalin periaatteiden ja tarkoituksen edistäminen;
b. kouluttaa, valistaa ja motivoida piiri- ja klubivirkailijoita;
c. tarjota tilaisuuksia palveluaktiviteetteja käsittelevään tiedonvaihtoon ja keskusteluun,
mukaan lukien tilaisuudet yhteistyöpalveluprojekteihin;
d. edistää Lions Clubs Internationalin säätiön etuja.
2. Foorumit tulee koordinoida matkaosaston kanssa ennen kuin vahvistetaan foorumin
pitopäivä ja sijainti, jotta vältetään ristiriidat kansainvälisen hallituksen kokousten kanssa
tulevina vuosina.
Aluefoorumeiden halutut ajankohdat ovat seuraavat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

USA/Kanada – Syyskuun toinen tai kolmas täysi viikko
EUROOPPA – Lokakuun viimeinen tai marraskuun ensimmäinen täysi viikko
OSEAL – Marraskuun toinen tai kolmas täysi viikko
ISAAME – Joulukuun toinen tai kolmas täysi viikko
FOLAC – Tammikuun toinen tai kolmas täysi viikko
ANZI-Pacific – Elokuun viimeinen tai syyskuun ensimmäinen täysi viikko

3. Foorumin toteutus ja toiminta, mukaan lukien mutta ei vain tässä mainitut, suunnittelu,
aikataulu ja ohjelman sisältö ovat valittujen hallituksen johtajien vastuulla sen vaalipiirin
alueella, missä foorumi pidetään. Nämä hallituksen jäsenet voivat jakaa foorumin
toiminnan tarvittavan toimikunnan (toimikuntien) tehtäväksi, mutta he ovat vastuussa
siitä, että sääntökokoelman tarkoitusta noudatetaan. Jos useampi kuin yksi ensimmäisen
vuoden kansainvälinen johtaja palvelee saman vaalipiirin alueelta, missä foorumi
pidetään, kansainvälinen presidentti nimittää ensimmäisen vuoden kansainvälisen
johtajan palvelemaan suunnittelutoimikunnassa. Jos foorumin alueella ei ole
ensimmäisen vuoden kansainvälistä johtajaa, kansainvälinen presidentti voi nimittää
jonkun entisen kansainvälisen johtajan vaalipiirin alueelta, jossa foorumi järjestetään.
Kaikki epäselvyydet tulee ilmoittaa Lions Clubs Internationalin toimeenpanevalle
toimikunnalle, jotta voidaan varmistaa, että näiden sääntöjen tarkoitusta noudatetaan.
Hallituksen jäsenen tulee toimia seuraavissa välittäjätehtävissä:
a. Hän toimii päämajan henkilökunnan ja foorumin puheenjohtajan välisenä
yhteyshenkilönä. Pyynnöt kokoustilan tai esitelmän pidon ajan varaamiseksi tehdään
suoraan yhteyshenkilölle ja foorumin toimikunta hyväksyy ne.
b. Hän toimii yhteyshenkilönä muiden vaalipiirin johtajien ja foorumin toimikunnan
jäsenten välillä. Hän pitää johtajat ajan tasalla kirjallisesti ilmoittamalla foorumin
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c.

d.
e.

f.

yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien pyynnöt muiden johtajien osallistumisesta
foorumiin.
Hänen tulee antaa foorumin suunnittelutoimikunnalle Lions Clubs Internationalin
protokolla kuten se on esitetty Hallituksen sääntökokoelmassa luvussa XX, jotta
varmistetaan, että kaikki kohdat otetaan huomioon.
Jokaisella foorumilla tulisi olla missiolausunto ja nimitetyn henkilön tulee tehdä
yhteistyötä foorumin puheenjohtajan kanssa sen päivittämiseksi tarpeen tullen.
Hän toimii Lions Clubs Internationalin matkaosaston kanssa varmistaakseen, että
kaikki tarvittava tieto saadaan virkailijoiden, johtajien ja hallituksen jäsenten
vierailuista. Hänen tulee myös varmistaa, että henkilökunnalla on tulevien foorumien
päivämäärät tiedossaan heti kun mahdollista, jotta tulevien virkailijoiden vierailuja
voidaan suunnitella edeltä käsin.
Hänen tulee antaa kirjallinen raportti hallitukselle foorumia välittömästi seuraavassa
hallituksen kokouksessa. Raportin tulee olla yhteenveto foorumin tapahtumista ja
mitkä olivat ko. alueen virkailijoiden ja johtajien roolit foorumissa. Kopio raportista
tulee lähettää hallintojohtajan toimistoon niin pian kuin mahdollista foorumin jälkeen,
jotta varmistetaan tarpeellinen aika raportin kääntämiselle hallituksen jäsenille.

4. Kaikkien foorumien tulee olla rahallisesti itsenäisiä ja kaikki kustannukset ovat kyseisen
foorumin vastuulla. Jokaisella foorumilla tulee olla oikeus kerätä sopivan suuruiset
ilmoittautumismaksut.
5. Kaikki lionit sen vaalipiirin alueella, jossa foorumi pidetään, tulee kutsua osallistumaan.
6. Foorumi tulee pitää sellaisessa paikassa, johon kaikki vaalipiirin lionsklubien jäsenet
voivat vapaasti ilmoittautua ja jossa heidän piirinsä ja maansa tunnustetaan.
7. Lionsklubien kansainvälisen järjestön presidentti tulee kutsua foorumiin. Foorumin tulee
mahdollistaa seuraavat asiat kansainväliselle presidentille tai hänen edustajalleen:
a. tervehtiä kaikkia mukana olevia lioneita;
b. tervehtiä kaikkia nykyisiä mukana olevia piirikuvernöörejä, erillisessä kokouksessa.
8. Presidentin valitsema lion esittelee kussakin foorumissa kansainvälisen presidentin
ohjelman ja tavoitteet.
9. Foorumin tulee tarjota kansainväliselle presidentille tai hänen edustajalleen yhden
makuuhuoneen sviitin ja ateriat. Järjestö korvaa ateriat ja majoituksen ja ne veloitetaan
kansainvälisen presidentin matkabudjetista.
10. Edellinen kansainvälinen presidentti ja ensimmäinen varapresidentti voivat osallistua
kaikkiin aluefoorumeihin. Toinen ja kolmas varapresidentti voivat osallistua oman
alueensa aluefoorumiin. Järjestö korvaa ateriat ja majoituksen ja ne veloitetaan virkailijan
matkabudjetista.
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11. Foorumit voidaan järjestää niin, että mukaan otetaan lioneita viereisen vaalipiirin
alueelta.
12. Sellaisissa moninkertaispiireissä, joissa klubeja sijaitsee kahden eri vaalipiirin alueella, ja
toisella vaalipiirillä ei ole foorumia, kaikki lionit näistä moninkertaispiireistä ovat
oikeutettuja osallistumaan viereisen vaalipiirin foorumiin täysivaltaisina osallistujina.
13. Aluefoorumi ei voi:
a. menetellä kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön vastaisesti;
b. periä jäsenmaksuja. Jokaisella foorumilla tulee olla oikeus kerätä sopivan suuruiset
ilmoittautumismaksut.
c. niihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista;
d. valita tai kehittää minkäänlaista hallintojärjestelmää piiri- ja moninkertaispiiritason
yläpuolelle;
e. osallistua mihinkään ei-lionistiseen toimintaan.
14. Aluefoorumien ei tule sisältää kuluja Lions Clubs Internationalille lukuun ottamatta
matkustuskuluja kansainvälisille johtajille, entisille kansainvälisille presidenteille ja
hallituksen ja presidentin nimeämille henkilöille (ja mukana oleville aikuiskumppaneille),
jotka on valittu sen vaalipiirin alueelta, missä kyseinen foorumi pidetään yleisten
korvaussääntöjen mukaisesti.
Presidentin nimittämä henkilö foorumin suunnittelutoimikuntaan saa korvaukset
matkakuluista, hotellista ja aterioista korkeintaan kahteen foorumin
suunnittelukokoukseen yleisten korvaussääntöjen mukaisesti.
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