3.1

REGLEMENT FOR
KOMITEEN FOR NASJONALT OG INTERNASJONALT
HJELPEARBEID
Vedtatt av Guvernørrådet 24. februar 1996.
Forandret av Guvernørrådet 21. februar 1999 og 19. august 2000.

§ 1

Hjemmel
1.1
I henhold til «Lov for Multippeldistrikt 104», kapittel VII, § 13, kan
Guvernørrådet oppnevne komiteer.
Komiteen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid, heretter benevnt som
«komiteen», er vedtatt opprettet som fast komité av Guvernørrådet i møte
24. februar 1996.

§ 2

Valg. Organisasjon. Funksjonstid
2.1
Komiteen består av:
Multippeldistriktets leder for internasjonalt arbeid (MD-IRC),
Medlem med erfaring fra nasjonalt hjelpearbeid,
Medlem med erfaring fra internasjonalt hjelpearbeid.
2.2
MD-IRC er komiteens leder.
Komiteen velger selv sin sekretær for ett år blant sine medlemmer.
2.3
Funksjonstiden for komiteens leder er den samme som vedkommende er valgt
til som fagsjef av Riksmøtet.
Funksjonstiden for de andre medlemmene er ett år.
2.4
Komiteen har administrasjonssjefen i multippeldistriktets sekretariat som sin
kontaktperson for kommunikasjon med klubbene/distriktene.

§ 3

Arbeidsoppgaver
3.1
Komiteen skal arbeide med oppgaver tilknyttet nasjonale og internasjonale
hjelpetiltak/aktiviteter.
Arbeidet skal være innenfor de rammer som «Langtidsplanen for nasjonalt og
internasjonalt hjelpearbeid» trekker opp, eller som Riksmøtet eller Guvernørrådet spesielt uttaler for området nasjonalt eller internasjonalt hjelpearbeid.
3.2
Komiteen er ansvarlig for utvikling og kvalitetssikring av nødvendig materiell
innenfor området nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid.
3.3
Komiteen har ansvar for å gi informasjon tilbake til alle ledd i organisasjonen
om prosjekter og arbeid som faller innenfor komiteens ansvarsområde.
Komiteen skal samarbeide med multippeldistriktets PR-ansvarlige om å
utarbeide informasjonsopplegg for prosjekter og programmer generelt.
3.4
Komiteen skal være et ressurssenter for multippeldistrikt 104 innenfor arbeidet
med nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid og bistå Guvernørrådet i alle saker
vedrørende Lions engasjement i nasjonale og internasjonale hjelpetiltak.
3.5
Komiteen skal arbeide for å motivere og stimulere klubber og distrikter til
innsats innenfor komiteens arbeidsområde og sammen med distriktenes
tilsvarende komité være en kompetansegruppe i forhold til klubber, soner
og/eller distrikt i deres arbeid med planlegging og gjennomføring av aktiviteter
innen komiteens arbeidsområde.

3.6
3.7

3.8

3.9

Komiteen skal på fritt grunnlag kunne fremme forslag til guvernørrådet
vedrørende nasjonale og internasjonale hjelpeprosjekter.
Komiteen skal utarbeide forslag til endring i langtidsplaner og handlingsplaner for multippeldistriktets arbeid med hjelpetiltak på nasjonalt og
internasjonalt nivå innen 15. januar.
Komiteens skal også forberede policydokumenter og andre saker for guvernørrådet og riksmøtet innenfor dette arbeidsområdet og gitte frister.
Komiteen er innstillende organ overfor Guvernørrådet når det gjelder
bevilgninger og disponering av fond som ligger inn under komiteens ansvarsområde.
Komiteen sender samlet rapport om sin virksomhet senest innen 15. august.

§ 4

Møter
4.1
Komiteens leder har møteplikt på guvernørrådsmøtene og på riksmøtet.
4.2
Komiteen avholder to møter i lionsåret enten før eller i tilknytning til
guvernørrådets møter i august og februar.
Telefonmøter bør ellers benyttes i størst mulig grad.
4.3
Komiteens leder deltar på Europa Forum og i Nordisk Samarbeidsråd.

§ 5

Økonomi
5.1
All virksomhet til komiteen dekkes innenfor rammen av budsjettvedtak gjort på
riksmøte.
5.2
Komiteen fremmer hvert år forslag til budsjett for sin virksomhet innen
15. januar.
5.3
Komiteens medlemmer tilkommer dekning av utgifter i forbindelse med
deltakelse i guvernørrådets møter, komitémøter og andre møter - etter
innkalling - i henhold til regulativ, vedtatt av Riksmøtet.
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