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VIDEREFØRING AV EKSISTERENDE SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM

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

OG
MENTAL HELSE UNGDOM (MHU) - org.nr 991267 360

1.. Avtalens bakgrunn.
Partene har med denne avtale kommet frem til en videreføring av den eksisterende avtale slik den
er nænnere angitt i punkterre nedenfor.
Denne samarbeidsavtale regulerer forholdet mellom partene til avtalens utløp den 31.12.2019.

2. Avtalens område og hensikt
Avtalen gjelder et samarbeid mellom KDN og MHU, med den hensikt å slmliggjøre barn og unges
psykiske helse, og å forebygge psykiske problemer blant bam og unge. Avtalen forplikter begge
parter til å bidra både med merureskelige og økonomiske resurser, slik at gode prosjekter i regi av
både KDN og MHU kan realiseres.

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

4. Aktiviteter.
Partene skal i avtaleperioden samarbeide om gjeruromføring av følgende aktiviteter:
L Sommerleir i 2018 o92019

Midler som ikke blir benyttet det ene aret skal overløres til det neste åLret.

II: Samarbeidsaktiviteter på lokalplan på «Kiwanis-dagen" den 5. apr{ og i forbindelse med

"Verdensdagen for psykisk helse, den 10. oktober.

5. 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.

6. Avtalens varighet.
Denne samarbeidsavtale gjelder frem til 31.12.2019.
Det skal foretas ert gjensidig evaluering av avtalens måloppnåelse, innen utgangen av august måned
2A§.

7. Oppsigelse.
Avtalerr kan sies opp av begge parter, med seks (6) måneders oppsigelsesfrist.
Aktiviteter som er avtalt i oppsigelsestiden skal gjennomføres.
lnnsamlede midler fra KDN, som ikke er benyttet ved oppsigelsestidens utløp, skal tilbakeføres
til KDN.

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge
(Kiwanis District Nordens norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver - etter skattelovens § 6-5o)
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8. Øwige avtalebestmrmelser.
MHU forplikter seg til å invitere en representant fra KDN til alle møter i MHU der saker som
omhandles i denne avtale skal debatteres.

Partene vil, hver for seg, være erstatringsansvarlig for tap som skyldes illojal eller usaklig
opptreden. Dette vil gjelde kostrader i forbindelse investeringer, oppstart og/eller drift i
konkrete samarbeidsprosjekær nevnt i denne avtale.

Det presiseres at partene IKKE står ansvarlig overfor dispos§oner foretatt av respektive
fylkeslagldiv§oner og lokallaglklubber"

Sted/dato:

For Kiwanis District Norden

guveru,r 2017-18
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