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VIDEREFØRING AV EKSTISTERENDE SAMARBEIDSAVTALE
MELTOM

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN (KIDN) - org.nr 983 757 L89

OG
NORSK FORENING FOR BRANNSKADDE (NFFB) - org.nr 984 687 3s4

Avtalens bakgrunn.
I henhold til vedtak på KIDNs årsmøte den 3. september 201.6,har ovennevnte parter med denne

avtale kommet frem til en videreføring av den eksisterende avtale slik den er nærmere angitt i
punktene nedenfor.
Samarbeidsavtalen er begrenset til kun å gjelde «BURN CAMP", en sonunerleir for bam og unge
(herunder også «unge voksne»).
Denne samarbeidsavtale regulerer forholdet mellom partene i perioden 01,.01,.2017 - 31,.12.2018.

2. Avtalens område og hensikt.
Avtalen gjelder, som nermt under pkt 1, et samarbeid mellom KIDN og NFFB, for gjennomføring av

sommerleiren «BURN CAMP", med den hensikt å synlrggSøre bam og unge med brannskader, og

bidra til å forebygge psykiske problemer i forhold tiI traumene og de {ysiske skadene en brannskade

rnedfører, samt gi brannskadde barn og unge et hjelpemiddel til å takle hverdagen.

3. Markedsføring/Profilering.
Burn Camp sommerleirer (barn og voksen) forplikter seg til markedsføring og profilering av

Kiwanis.

4. Aktiviteter.
Partene skal i avtaleperioden samarbeide om gjennomføring av følgende aktiviteter:
I: Sommerleir i2017 og 2018.

Midler som ikke blir benyttet det ene året skal overføres til det neste året.

II: Samarbeidsaktiviteter på lokalplan på «Kiwanis-dagen» den 5. april, og hvis mulig i
forbindelse med "åpne dager" på lokale brannstasjoner.

5. Diskresion.
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 3L.12.2018.

Det skal foretas en gjensidig evaluering av avtalens måloppnåelse, innen utgangen av

september måned 2018.

7. Oppsigelse.
Avtalen kan sies opp av begge parter, med seks (6) måneders oppsigelsesfrist. Aktiviteter som

er avtalt i oppsigelsestideru skal gjennomføres. Innsamlede midler fra KIDN, som ikke er

benyttet ved oppsigelsestidens utløp, skal tilbakeføres til KIDN.
Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeiderfor barn og unge

(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver - etter skattelovens § 6-50)
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8. Øvrige avtalebestemmelser.

NFFB forplikter seg til å invitere en representant fra KIDN til alle møter i NFFB der saker

som omhandles i denne avtale skal debatteres.

NFFB forplikter seg til å fremlegge et transparenf offentlig og revisorgodkjent regnskap for
«BURN CAMP", senest l.februar året etter gjennomførte leirer.

Partene vif hver for seg, være erstahringsansvarlig for tap som skyldes illojaleller usaklig
opptreden. Dette vil gjelde kostnader i forbindelse investeringer, oppstart og/eller drift i
konkrete samarbeidsprosjekter nevnt i denne avtale.

Det presiseres at partene IKKE står ansvarlig overfor disposisjoner foretatt av respektive
fylkeslag/divisjoner og lokallagÅlubber.

Sted/dato: Drammen 7 . Oktober 201,6

For Norsk Forening For Brannskadde For Kiwanis International District Norden

lKu"*,JJt, trl,*"f 
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Terje K. Christensen
Guvernør 2016-17
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