MD-IRC. NORGE
Nils W. Ørum

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER
Ajour per nov 2015

1. Hensikt med oversikten.
Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for å finne de
riktige kontaktene, når de ønsker å bidra til internasjonalt humanitært arbeid. Den gir en
kort beskrivelse av hvilke mål IR arbeidet har og målet for de enkelte faggruppene. Det
forutsettes at IRCene fordeler dokumentet ned til presidenter, IK og sekretærer i hver enkelt
klubb. Oversikten vil oppdateres fortløpende når informasjon endres. Dette skal være et
levende dokument til hjelp for alle. Ansvar for oppdatering vil være MD-IRC.
Dersom noen har forslag til endringer/forbedringer setter vi stor pris på det. Send dette til
leder av komiteen for internasjonalt arbeid, MD-IRC. Nils W. Ørum.

2. Forklaring til organisasjonsoversikt
NB. Utenlandssjef er administrativt underlagt generalsekretæren, faglig medlem og
underlagt komiteen for internasjonalt arbeid.
Gruppene som driver med fadderbarn, brønnprosjekter, LCIF, og koordinator Belarus styrer i
stor grad seg selv, men rapporterer og informerer om prosjekter og fremdrift til komiteen
for internasjonalt hjelpearbeid. Faggruppene kan kalles inn for møter, orienteringer ved
behov.
LAN finansieres med ca 10% fra våre medlemmer og resterende beløp fra NORAD. Øvrige
prosjekter(sideprosjekter) finansieres fra klubber, soner og distrikter. LCIF kan også være
med å finansiere deler av prosjekter. Finansiering fra LCIF kan skje ved søknad.
Generalsekretær, AGRL, MD-IRC og utenlandssjef har rett til å møte i de andre faggruppene
når dette er ønskelig.

3. Organisasjon og rapportering
Rapporteringslinje:
Deltar/møter

Riksmøte

Generalsekretær

Guvernørråd

Arbeidsutvalget

MD-IRC
Utenlandssjef
Administrativt ansvarlig

Komiteen for
internasjonalt
arbeid.

Samarbeid/info til IRC

Politisk/strategisk

LAN

Fadderbarn
Fadderbarn

Brønnprosjekter

LCIF

Koordinator Belarus

AIM

AIM. Se merknad pkt 15
MD-IRC informerer guvernørrådet på oppsatte møter i guvernørrådet. IRC-ene i distriktene
informeres via skype, e.mail og telefonsamtaler» Videre bør lokal presse nyttes, samt
firmaer og privatpersoner utenom LIONS, samt sosiale medier.

4. Presisering av prosjekter/ønskelig fordeling av midler
Hovedprosjekter: Øyehelse i Zambia og Malawi.
Sideprosjekter: Skolebygninger, boliger til lærere, boliger til elever, skolemateriell, brønner,
moskitonett, toaletter med mer.
Veiledende fordeling for bruk av penger fra klubber, soner og distrikter:
 Nasjonalt: 25%
 Internasjonalt: 25%
 Lokalt: 50%.

5.Fremtidige samarbeidsland
Slik det ser ut per i dag varer øyehelseprosjektene i Malawi ut 2016. Øyehelseprosjekter i
Zambia varer ut 2018. LIONS Norge ser på Zambia som fremtidig land hvor LAN prioriterer
sine prosjekter. LAN vurderer pilotprosjekt i Zambia m.h.t bærekraftige prosjekter.

6. Satsingsområder




Ungdom
Helse og miljø
Syn



Kvinner skal prioriteres der dette er mulig.

7. Komiteen for internasjonalt arbeid
Stilling
Leder

Navn
Nils W.
Ørum

E-mail
nilsor@altiboxmail.no

Utenlandssjef Ingebrigt Ingebrigt.mollan@lions.no
Mollan
Ass
guvernrrådsleder

Lill Anita
Alver

lill@konstudio.no

Deltager
Sekretær

Jon
Hanssen

Jon.hanssen47@gmail.com

Telefon
9952
7817

Adresse/merknader
Vollsåsen Terrasse
67, 3086
Holmestrand
47660804 Andreas Kjærs vei
72
4615 Kristiansand S
90023214 Guvernørrådsleder 20162017
97685748 Nordengveien 87F,
0755 Oslo
IRC distrikt H

Mandat:








Legge opp langtidsplaner og strategier fremover. Alt.: Definere mål, bygge strategier og
legge opp langtidsplaner
Koordinere aktiviteter utenlands
Støtte klubber, soner og distrikter ved oppstart av nye prosjekter
Kunne bidra med å kvalitetssikre utenlandsprosjekter i samarbeid med klubber, soner og
distrikter
Der det er hensiktsmessig; samarbeide med nordiske land angående prosjekter (bl. a NSR) i
samme land utenlands (se vedlegg 7).
Sørge for PR slik at distriktene er interessert i IR-arbeid
Rapportere til guvernørrådet.

8.Hovedansvar MD-IRC




Lede komiteen for utenlandsarbeid
Planlegge videre strategier i samråd med guvernørråd, utenlandssjef, NORAD
Følge med på hva LCIF gjør. Det vises forøvrig til reglement for MD-IRC

9. Hovedansvar Utenlandssjef





Delta i komiteen for utenlandsvirksomhet.
Være MD-IRCs nærmeste rådgiver
Hovedansvar for LAN
Det vises forøvrig til reglement for utenlandssjef

10. Oversikt IRC i distriktene
Dist Navn
rikt

E-mail

Telefon

Merknader

Evyein@online.no
mosi@pnline.no

90998674

VDG 1 2015 - 2016

90055001

Leder LCIF

anettepemmer@h
otmail.com

99418500

Holder kontroll
over innbetalinger
for øyehelse

37034469/
90694772
41904747

A1
B2
C3

Evy Einarsen

D4
E6

Øyvind Rose

oeyvros@online.
no

Arve Lund

arve66@online.no

Morten
Singsaas
Anette Pemmer

Arve Lund

Marit Dufseth

H

Jon Hanssen

J

Bjørg
M.T.Simonsen

mdufseth@yahoo.
no
Jon.hanssen47@g
mail.com

95262895

bjorg.
m.simonsen@get
mail.no

67905024
982224714

97685748

vikarierer for M.
Dufseth
2015/2016
Er med i komiteen
for internasjonalt
arbeid

11. LIONS fadderbarnordning i Uganda
Stilling
Leder

Navn
Helle Soos

Medlem

Bjørn Skovly

e-mail
soos@online.no

Telefon
69348887/
90644258
post@sognefjord.net 95986631

Merknader
DG 2015 2016
Ansvarlig
moskitonett i
Uganda
Guv.rådsleder
2013-2014)

Hovedmål: :







Hjelpe flest mulige fattige barn mellom 6 og 19 år i Uganda med skolegang, mat og et sted å
bo.
Vedlikeholde fadderbarn-ordningen slik at de får nok skolemateriell og andre nødvendigheter.
Målet for dette LIONS året er å nå minst 200 fadderbarn i Balikuddembe.
Disponere midler på konto for fadderbarn.
Arbeide med utvidelse av Balikudembe som også skal omfatte praktisk opplæring
Lede rapporterer til/informerer MD-IRC

12. Faggruppe, brønnprosjekter
Stilling
Leder
Nestleder

Navn
Ole Romslo
Traasdahl
Steinar
Bakke

e-mail
Telefon
Ole.traa@gmail.com 91707477
stb@bxpl.com

51699647/93070466

Merknader

Hovedmål:







Redusere unødige sykdommer pga dårlig drikkevann
Tilbudet skal være gratis for de som bor rundt brønnen
Gi jenter tid og muligheter, for å få seg en utdannelse
Redusere mulighetene for at jenter skal bli voldtatt på sin ferd etter vann
Leder brønnprosjekter rapporterer til/informerer MD-IRC
Påse at vedlikeholdelse av etablerte brønner utføres og at det sikres midler til
dette

NB. Grunnet svekkelsen av den norske kronen regner vi i dag ca kr 50 000 for EN brønn.

13. Faggruppe LCIF
Stilling
Leder

Navn
Morten
Singsaas

e-mail
mosi@online.no

Telefon
90055001

Merknader
LCIF MD
Coordinator
2015-2018

Hovedmål:


Påse at MD 104 bidrar til at LCIF holdes på ønskelig nivå gjennom å bidra med:
o 1 MJF pr. klubb per år
o 1 MJF pr. distrikt per år
o 50 kr/medl. per år.
o Om nødvendig etterspørre ekstraordinære bidrag fra klubbene

14. Koordinator Belarus, Libanon med mer
Stilling
Leder
Andre

Navn
Einar Lyngar
Etter behov
og prosjekt

e-mail
einar@lyngar.no

Hovedmål:




Bygge opp LIONS klubber i Hviterussland
Drifte skoleprosjekter i Kenya og i Zimbabwe
Hjelpe syriske flyktninger i Libanon.

Telefon
95026456

Merknader

15. AIM (Aid in meeting)
Merknad: AIM sorterer i dag under MD YCE(ungdomsutveksling)
Stilling
President
Bergen
Student

Navn
Maya
Isabella
Loona

Kontaktpersoner Stefan
AIM komiteen
Soos
Franzie
Lerch
President
Rebakka R.
Trondheim
Mauring
student

e-mail
Maloo1987@gmail.com

Telefon
99326999

Merknader

mdyc@lions.no
franzie.lerch@bkkfiber.no

95933149

Rebekka222@hotmail.com 41447516

AIM vil i 2016 kun ha prosjekt(er) i Zambia.

Hovedmål



AIM skal være et bistands- og kulturutvekslingsprogram som har som målsetning å utvikle
bærekraftige bistandsprosjekter på småskalanivå.
AIM skal være et samarbeid mellom de norske AIM-deltagerne og lokale partnere, og begge
parter skal være involvert i hele prosessen, fra idemyldring til gjennomføring og oppfølging.
Gjennom arbeidet med prosjektene skal både AIM-deltagerne og de lokale partnere utvikler
kunnskap om bistand og utvikling.

16- Private besøksreiser
LIONS Norge ser det som meget positivt at medlemmer får besøke prosjekter de har vært
med på å finansiere. Dette vil være motiverende og de vil være gode ambassadører for
videre støtte til nye prosjekter.
LIONS Norge ønsker at LIONS kontoret og/eller utenlandssjef informeres om slike reiser,
hvem som reiser osv. Dette for at vi skal være orientert dersom noe i verste fall skulle skje.
Vi ønsker også åpenhet om hva deltagerne betaler for, f. eks reiseledere med mer.
For Zambia er det nå utarbeider retningslinjer(policy on management of non-official visitors)
for ikke tjenestelige besøk i landet. Det er ønskelig at tidspunkt for reiser til Zambia avklares
med LAN Zambia/utenlandssjef LAN, før reise bestemmes i Norge.

17. Forkortelser:
LAN: LIONS Aid Norway. Er i dag i Malawi og i Zambia
MD-IRC: Multippel district - International Relations Chairman
AIM: Aid in Meeting, Per I dag studentklubbene I Bergen og Trondheim
LCIF: LIONS Club international foundation. Den som har vært internasjonal president (IP)
går automatisk over til å lede LCIF når han/hun går av som IP.

