VÝZVA K OPATŘENÍ – LIONS CLUB BANSKÁ BYSTRICA, 17. 9. 2020
Milý Lione Moro,
Právní divize obdržela přiložené podklady, které vedou k závěru, že jste účasten soudního
sporu s úmyslem zasahovat do lionských záležitostí týkajících se Distriktu 122.
Je nezbytné konstatovat, že Rada mezinárodních ředitelů, ve své pravomoci dané jí
Mezinárodní konstitucí, článek V, odstavec 9, vás již odvolala z pozice guvernéra Distriktu
122, čímž je vyloučeno, abyste vystupoval jako past distrikt guvernér (viz. připojené
rozhodnutí D 122). Jakákoli komunikace nebo jednání, které uskutečňujete a které by mohly
vést k tomu, že jsou činěny jménem Distriktu 122, nebo které jinak zasahují do činnosti
distriktu, jsou nepřípustné.
Vezměte prosím na vědomí, že navzdory odvolání z funkce zůstává vaší povinností včas
předat (doručit) veškerou obecnou agendu a finanční účty, finanční prostředky, záznamy a
další aktiva Distriktu 122 guvernérovi Koželuhovi, kterého Rada mezinárodních ředitelů
potvrdila jako guvernéra Distriktu 122 pro rok 2020-2021.
Kromě toho, jak je vám možná známo, Rada mezinárodních ředitelů stanovila, že účast v
soudních sporech za účelem řešení interních lionských záležitostí je považována za jednání
neslučitelné s chováním Liona a může mít za následek ztrátu členství a/nebo zrušení
zakládací listiny (charty) lionského klubu. Proto jste povinen okamžitě ukončit soudní spor
v této věci nejpozději do do 21. září 2020.
Upozorňujeme, že pokud nepředložíte hodnověrný důkaz o tom, že soudní spor byl ukončen
(byl vzat zpět), nebo pokud do výše uvedeného data Lions club Banská Bystrica neukončí
vaše členství v lionském klubu, bude to mít za následek uvalení Status Quo na Lions club
Banská Bystrica a pokračující porušování zásad a postupů stanovených Radou mezinárodních
ředitelů povede k odnětí zakládací listiny (zrušení charty) lionského klubu.
Pochopte, prosím, že tato reakce není zamýšlena jako necitlivá vůči členům Lions Clubu
Banská Bystrica, ale je vynucena zásadami a postupy stanovenými Radou mezinárodních
ředitelů.
Předem vám děkujeme za spolupráci v této věci.
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