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YIDEREFøRTNG AV EKSTISTERENDE SAMARBEIDSAVTATE
MELLOM

KIWANIS INTERNATIONAT DISTRICT NORDEN (KIDN) - org.nr 983 757 189

OG
KIWANI§ ALBANIAHIELPEN (KA)

1,. Avtalens bakgrunn.
Etter vedtak på KIDNs årsmøte den 6. september 2A14,hæ overurermte parter med denne avtale
kommet fremtil envidereføring av deneksisterende avtale slik den ernærmere angift i punktene
nedenfor.
Denne samarbeidsavtale regulerer forholdet mellom partene fra 1. januar 2015 til avtalens utløp den

Sl.desember 2A16.

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

3. MarkedsføringlProfilering.
Partene forplikter seg til gjensidig markedsføring og profilering ved enhver aktuell anledning.

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

5. Partenes samarbeid
Partene skal samarbeide aktivt for at KAs prosjekter i Albania kan videreføres med sanlme

aktivitetsnivå som tidligere, herunder legge til rette for at KA opprettholder sin støtte og goodwill
innen KIDN.

KA forplikter seg til å§ølge 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 irurgå nye avtaler som medføter vesenflig større

økonomisk risiko enn den normale driften av KA, uten godkjennelse fra KIDN.

KAhar ansvaret for formuleringer og utsendinger avbidragssøl«rader, takkebrev, o,l.

Mottatte bidrag settes iorr 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 skatteloven§ § 6-50)
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6. Rapportering.
Etter gjennomføring av aktuelle prosjekter skal KA rapportere til KIDN, gjennom en samlerapport
hvert halvar. Rapporten sendes til KIDNs humanitærkomite, med kopi til KIDNs distriktssekretær.
Regnskap føres både for hvert delprosjekt og for KA samlet. Regnskapet skal føres ogrevideres etter
gjeldene regler, og fremlegges for KIDN.

7. Diskresion
Partene forplikter seg til å behandle og lagre all sensitiv informasjon ihenhold til personvemloven.
Unntatt vil være informasjon som partene blir enig om kan defineres som offentlig informasjon.

8. Avtalens varighet
Denne samarbeidsavtale gjelder frem til 31.12"201"6.

Det skal foretas en gjensidig evaluering av avtalens måloppnåelse, innen utgangen av juli måned
20-t6.

9. Øvrige avtalebestemmelser.
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.

Partene vrl, hver for seg, være erstatoringsansvarlig for tap som skyldes illojal eller usaklig

opptreden. Dette vil gjelde kostnader i forbindelse investeringer, oppstart ogleller drift i
konkrete samarbeidsprosjekter nermt i denne avtale.
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