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Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge  
(Distriktets norske klubber er godkjent som mottakere av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50) 

 

KDNs PROSJEKTGRUPPE          www.kiwanis.no 

   

 
MANDAT – ARBEIDSOPPGAVER (revidert på DS 1 2017-18) 
 

Gruppen består av 4 prosjektkoordinatorer: 

Ralph Castellan – gruppeleder + ansvar ExstraStiftelsen og andre aktuelle 

Fond/Legater. 

Morten Nygård – ansvar for ExtraStiftelsen og andre aktuelle Fond/Legater. 

Magne Fladset – ansvar for Tilskuddsportalen. 

Stig Johansen – ansvar for Tilskuddsportalen. 
 

OBS: 

Det er Distriktsstyret som utpeker prosjektkoordinatorene. 

Prosjektkoordinatorene har rapporteringsplikt direkte til Distriktsstyret. 

Prosjektkoordinatorene skal: 

1: Sørge for å inneha ekspertise, og til enhver tid holde seg oppdatert på 

hvordan KDN best kan søke om prosjektstøtte både til distriktets 

fellesprosjekter og til klubbenes prosjekter, hos stat, legater, fonds, stiftelser og 

lignende. Hjelpemiddel er bl.a. KDNs abonnering på «Tilskuddsportalen». 

2: Prosjektkoordinatorene utpekes av DS til å ha fullmakt til å gjennomføre 

prosjektsøknader på vegne av KDN, og derigjennom være KDNs bindeledd 

(kontaktperson, «point of contact») mellom KDN og den aktuelle bidragsyter. 

3: Være et serviceorgan for divisjoner og klubber som ønsker å søke om støtte 

til sine egne humanitære prosjekter/aktiviteter, herunder være direkte 

behjelpelig med utforming av aktuelle søknadsformularer. 

Det foreligger følgende instruks for prosjektkoordinatorene (7 punkter): 

1:  Straks det foreligger aksept fra en bidragsyter skal prosjektkoordinator 

hjelpe til med sammensetningen av en prosjektgruppe/komite som får 

ansvaret med fullføring av det aktuelle prosjektet. Denne 

prosjektgruppen velger en prosjektleder.  

PS: Prosjektkoordinator kan ikke være medlem av den aktuelle 

prosjektgruppe. 
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2:  Sørge for oppfølging av de enkelte prosjekter, dvs innhente nødvendige 

og pålagte fremdrift/økonomirapporter. 

 

3:  Sørge for at aktuelle bidragsytere får tilbakerapportering, slik det er 

nedfelt i de aktuelle prosjekters forutsetninger for bidragsutbetalingen.  

 

4:  Ikke selv foreta økonomitransaksjoner i de aktuelle prosjekter. Det vil 

være Distriktsstyret, eventuelt fullmaktsinnehaver for et konkret 

prosjekt, som har ansvaret for alle økonomitransaksjoner. 

 

5:  Forslag til prosjektsøknader som ikke er forankret i søknad direkte fra en 

klubb eller divisjon, skal forelegges Distriktsstyret for godkjenning. 

 

6:  Sende informasjon til alle klubbene om søknadsfrister og aktuelle 

prosjekttemaer, for tiden med fokus på aktiviteter definert under 

«Kiwanismodellen». 

 

7: Tiltrer som medlem av Finanskomiteen. 

 

Komiteens målsetning for 2017-18: 

A: Følge opp inngåtte og eventuelt nye prosjekter. 

 

B: Bidra til at KDNs regnskapsførsel synliggjør bruken av prosjektmidler og 

administrasjonstilskudd, i henhold til bidragsyternes betingelser, og KDNs 

vedtak (se mandat til Finanskomiteen). 

 

 

 

 

 

KOMITEEN HAR EGEN BUDSJETTPOST (administrasjonstilskudd) 


