10.6

REGLEMENT FOR KONTAKT ER OVERFOR
NORAD, LCIF OG
ANDRE SAKSOMRÅDER INNEN IR-ARBEIDET
Vedtatt av Guvernørrådet

§1

21/5 - 1982

Hjemmel
1 I henhold til ”Lov for MD 104”, kapittel VIII, § 13, kan Guvernørrådet oppnevne
egne kontakter for CARE, NORAD, LCIF og andre saksområder innen
IR-sektoren.

§2

Valg / oppnevning. Organisasjon
1 Kontakter innen IR-sektoren oppnevnes av Guvernørrådet med funksjonstid ut
lionsåret, etter forslag og ønske fra lederen for det internasjonale arbeidet
(MD-IRC).

§3

2

Kontaktene bør være kvalifiserte Lions, som har godt kjennskap til de
samarbeidsordninger som eksisterer mellom MD104 og de nevnte organer /
områder.

3

Dersom slike kontakter oppnevnes, skal de inngå som medlemmer av IR-komiteen,
der MD-IRC er fast leder.

4

Kontaktene er underlagt MD-IRC’s ansvarsområde.
MD-IRC er derved deres nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver
1 Kontaktene utfører de oppdrag MD-IRC pålegger dem.
2

Kontakten for henholdsvis CARE og NORAD skal formidle informasjon til
klubbene, gi råd om prosjekter, bistå ved utarbeiding av søknader, med mer.

3

Kontakten for LCIF skal samle inn flest mulig opplysninger om LCIF og det
arbeid stiftelsen driver. Kontakten kan pålegges å informere klubbene om
prosjekter og klubb-til-klubb-kontakter, med mer.
Videre kan kontakten pålegges å:
a) utarbeide statistikk over distriktenes innbetalinger
b) ajourføre arkivet til overlevering til etterfølger eller MD-IRC

c) ha ansvar for filmer og slides-serier om LCIF-temaer, som MD 104 måtte
kjøpe inn, amt utlån av slike til distrikt og klubber.
d) utgi spesiell informasjon om CIF og stiftelsens arbeid i den utstrekning MDIRC ønsker det.

§4

Møter
1

§5

§6

Kontaktene plikter å møte i IR-komiteen etter innkalling fra MD-IRC, samt å
delta i eventuelle andre IR-møter, når MD-IRC bestemmer det.

Økonomi
1

Kontaktene disponerer midler av IR-budsjettet i den utstrekning MD-IRC
bestemmer.
MD 104’s budsjett skal under ingen omstendighet overskrides, uten at forholdet på
forhånd er godkjent av Guvernørrådet.

2

Kontaktene tilkommer godtgjørelse for de møter de blir innkalt til etter det
regulativ som Riksmøtet har vedtatt.

Gyldighet og endringer
Dette reglement gjelder fra den tid Guvernørrådet bestemmer og kan bare endres
etter vedtak li samme forum.
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