
INTENSJONSAVTALE  

mellom 
 

KIWANIS DISTRICT NORDEN (KDN) 
org.nr 983757189

og  

JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL NORWAY (JCI-N) 
org.nr 975 640 817 

1. Avtalens bakgrunn 
Partene ønsker gjennom denne avtale å se på muligheten for et fremtidig formelt samarbeid.
Denne avtalen regulerer forholdet mellom partene til avtalens utløp den 31.12.2020.

2. Avtalens område og hensikt. 
Avtalens formål er å oppfordre Kiwanis klubber og JCI Norway til å samarbeide om aktuelle 
aktiviteter/prosjekter, rettet mot de målgrupper som er definert i KDNs og JCI Norways 
regelverk. 

Felles aktivitetene/prosjektene bør også legges til rette slik at de gir synergieffekt for begge 
parter, og bidrar til positive endringer i samfunnet. 

Medlemmer av KDN og JCI Norway skal forsøke finne felles løsninger gjennom JCI Active
Citizen Framework og Kiwanis Community Needs Assessment og gjennom dette samarbeidet 
bidra til å styrke partenes kompetanse rettet mot bærekraftige aktiviteter/prosjekter. 

3. Markedsføring / Profilering.
Partene forplikter seg til gjensidig markedsføring og profilering ved enhver aktuell anledning. 
I fellesprosjekter skal begge parter ha likeverdig bruk av logo og annet aktuelt 
markedsføringsmateriell. 
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4. Diskresjon. 
Partene forplikter seg til å behandle og lagre all sensitiv informasjon i henhold til
personvernloven og GDPR. Unntatt vil være informasjon som partene blir enig om kan defineres
som offentlig informasjon.

5. Avtalens varighet. 
Denne intensjonsavtale gjelder frem til 31.12.2020.  

Det skal foretas en gjensidig evaluering av avtalens måloppnåelse, innen utgangen av 
november måned 2020, med den hensikt å se om intensjonsavtalen skal forlenges og / 
eller om samarbeidet kan formaliseres i en mer forpliktende avtale. 

6. Oppsigelse.
Avtalen kan sies opp av begge parter, med en (1) måneds oppsigelsesfrist. Aktiviteter som er 
avtalt i oppsigelsestiden skal gjennomføres. 

7. Andre forhold. 
7.1: Partene forplikter seg til å dele informasjon som er relevant (se også pkt 4). 
7.2: Partene forplikter seg til å invitere hverandre til aktuelle konferanser, og der gis anledning til 
å informere/presentere aktuelle samarbeidsaktiviteter/prosjekter. 

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

Sted/dato: Sted/dato: 

KIWANIS DISTRICT NORDEN JUNIOR CHAMBER INTERNATIONAL NORWAY 

________________________ _________________________________________ 
Guvenør Nasjonalpresident 
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