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VIDEREFØRING AV EKSTISTERENDE SAMARBEIDSAVTALE
METLOM

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN (KIDN) - org.nr 9gg 7SZ L89

OG
KIWANIS ALBANIAHIELPEN (KA)

1. Avtalens bakgrunn.
I henhold til vedtak på KIDNs årsmøte den 3. september 20L6,har ovennevnte parter med denne
avtale kommet frem til en videreføring av den eksisterende avtale slik den er nærmere angitt i
punktene nedenfor,
Denne samarbeidsavtale regulerer forholdet mellom partene i perioden tra1,. jaruar 2017 til avtalens
endelige utløp den 30. juni 2018.

.2. Avtalens område og hensikt.
Avtalen gjelder et samarbeid mellom KIDN og KA med den hensikt, i avtaleperioden, å videreføre
KAs hjelpeprosjekter i Albania.

3. Markedsføring/Profilering.
Partene forplikter seg til gjensidig markedsføring og profilering ved enhver aktuell arrledning.

4. KAs organisering.
KA skal være organisert med eget styre og egne vedtekter, og drives etter vanlige prinsipper for
drift av frivillige organisasjoner.
KIDN skal godkjenne KAs vedtekter.

5. Partenes samarbeid
Partene skal samarbeide aktivt for at KAs prosjekter i Albania kan videreføres med samme
aktivitetsnivå som tidligere, herunder legge til rette for at KA opprettholder sin støtte og goodwili
ilnen KIDN.

KA forplikter seg til å følge egne vedtekter, hvor det bl.a. fremgår at KA ikke kan iverksette
gjennomføring av de ulike delprosjektene uten at det på forhånd foreligger økonomisk dekning.
Partene er enige om at delprosjekter som er i drift ved denne avtales inngåelse, skal videreføres i
avtaleperioden.
KA kan ikke iverksette nye prosjekter eller inngånye avtaler som medfører vesentligstørre
økonomisk risiko enn den normale driften av KA, uten godkjennelse fra KIDN.

KA har ansvaret for formuleringer og utsendinger av bidragssøknader, takkebrev, o.1.

Mottatte bidrag settes i* på KIDNs humanitærkonto, og utbetales fortløpende til KAs konto.

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

6 -I:- Etter gjennomføring av aktuelle prosjekter skal KA rapportere til KIDN, gjennom en
samlerapport hvert halvår. Rapporten sendes til KIDNs humanitærkomite, med kopi til
KIDNs distriktssekretær.
Regnskap føres både for hvert delprosjekt og for KA samlet. Regnskapet skal føres og
revideres etter gjeldene regler, og fremlegges for KIDN.

6 - II: Alle bilag signeres av 2 personer i KA's styre.
6 - III: KA's regnskap følger Kiwanisåret.
6 - IV: Ved uttak til reiser lages det et oppsett i Excel over bruk av pengene. Så langt mulig legges

det ved bilag fra Albania, eller tilgjengelig bilag / informasjon i Norge.
6 - V: Rapporter fra gjennomførte prosjekter legges ved regnskapet.

7. Diskresjon.
Partene forplikter seg til å behandle og lagre all sensitiv informasjon i henhold til personvernloven.
Unntatt vil være informasjon som partene blir enig om kan defineres som offentlig informasjon.

8. Avtalens varighet.
Denne samarbeidsavtale gjelder frem til 30.06.2018.

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at denne samarbeidsavtale er inngått etter forutsetningen om
at KA skal awikles som Kiwanisprosjekt innen 30. juni 2018, ogat det på KIDNs Årsmøte 2018 skal
fremlegges en sluttrapport for prosjektet.

9. Øvrige avtalebestemmelser.
9 - I: KA forplikter seg til å invitere en representant fra KIDN til alle møter i KA der saker som

omhandles i denne avtale skal debatteres.
KIDN forplikter seg til å innkalle KAs president til alle møter i KIDN der det er naturlig at
KA er representert.

9 - II: Partene vil, hver for seg, være erstatningsansvarlig for tap som skyldes illojal eller usaklig
opptreden. Dette vil gjelde kostnader i forbindelse investeringer, oppstart og/eIler drift i
konkrete samarbeidsprosjekter nevnt i denne avtale.

Sted/dato: Drammen 7. oktober 2016

For Kiwanis International District Norden

Terje K. Christensen
Cuvernør 2016-17

Falk Bakke

Humanitærprosjektansvarlig 201,6-17


