SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM
KIWANIS INTERNATIONAL - DISTRICT NORDEN (HERETTER KALT KI-DN)
OG
KIWANIS ALBANIAHJELPEN (HERETTER KALT KA)

1. AVTALENS HENSIKT
Avtalens hensikt er å klarlegge KA’s formelle tilknytning til KI-DN, herunder forankring,
ansvarsforhold, forpliktelser og rettigheter.

2. AVTALENS VARIGHET
Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 03.09.2010 og fram til 31.12.2012. Innen 01.09.2012 skal
partene i felleskap ha evaluert de prosjektene KA driver, og eventuelle endringer settes i kraft ved
fornyet avtale 01.01.2013.

3. KA’s FORANKRING I KI-DN
KA er et prosjekt under KI-DN, og rapporterer til Humanitærkomiteen.

4. PARTENES SAMARBEID
Partene skal samarbeide for at KA’s hjelpeprosjekter i Albania kan videreføres med samme
aktivitetsnivå som tidligere, herunder legge til rette for at KA opprettholder sin støtte og goodwill
innen organisasjonen.
KA forplikter seg til å følge egne vedtekter, hvor det blant annet fremgår at KA ikke kan iverksette
gjennomføring av de ulike delprosjektene uten at det på forhånd foreligger økonomisk dekning. Alle
delprosjektene er imidlertid i kontinuerlig drift, og begge parter aksepterer at forberedelse til neste
gjennomføring foregår mens det økonomiske grunnlaget for gjennomføringen opparbeides.
Det skal innhentes godkjennelse fra KI-DN før KA iverksetter prosjekter eller inngår avtaler som
medfører vesentlig større økonomisk risiko enn den tradisjonelle driften av KA og dens prosjekter
utgjør.

5. KA’S ORGANISERING
KA skal være organisert med eget styre og egne vedtekter, og drives etter vanlige prinsipper for drift
av frivillige organisasjoner. KI-DN skal godkjenne KA’s vedtekter.

6. RAPPORTERING
KA skal rapportere til KI-DN etter gjennomføring av de enkelte delprosjektene i Albania gjennom en
samlerapport hvert halvår. Det skal føres regnskap for delprosjektene og samlet for KA. Regnskapet
skal føres og revideres etter gjeldene regler, og fremlegges for KI-DN. KI-DN bestemmer på hvilken
måte rapporter og regnskap skal distribueres ut i organisasjonen.

7. DISKRESJON
Partene forplikter seg til å hemmeligholde all sensitiv informasjon de får kjennskap til som en følge av
denne avtalen. Unntatt er informasjon som partene er enige om skal offentliggjøres.

8.

ANSVAR

Ingen av partene står ansvarlig for økonomisk eller materielt tap som påføres partene eller 3.mann
og som skyldes uaktsomhet eller illojale handlinger som blir utført av enkeltpersoner under arbeid
som naturlig omfattes av denne avtalen. Slikt ansvar må bæres av den enkelte person.

Sted / dato: Haugesund 03. september år 2010
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