Retningslinjer for
reservasjon og leie av FLL-sett.
1. Innledning.
Lions distrikt 104J har anskaffet First Lego League sett (FLL-sett) som
distriktets klubber kan leie for videre utleie eller utlån til skoler og/eller
fritidsklubber som vil delta i FLL konkurranser. Leieprisen er p.t. kr. 1000,00.
Klubbene anbefales å etablere en avtale med institusjonen om leien og
spesielt når settet skal returneres. Returen av det leide settet skal være
returnert til Inspiria innen medio mai.
2. Klubbens reservasjon/leie av FLL sett.
Klubben henvender seg innen 10. september på e-post til ansvarshavende
(odd_natvik @hotmail.com) med sine ønsker om sett. Ansvarshavende holder
orden på settene og klubbene som vil leie. Etter 10. september fordeles
settene mellom søkerne. Søknaden må gi opplysninger om:
 klubbens navn.
 kontaktpersonens navn.
 klubbens kasserers navn og e-postadresse.
 samt hvilke(n) institusjon(er) som vil være bruker av settet. Oppgi
veileders navn, e-post og telefonnummer.
3. Godkjent reservasjon/leie.
Når en reservasjon/leie er godkjent sender ansvarshavende ut en felles e-post
til distriktskasserer, klubbens kontaktperson og til Inspiria.
Denne e-posten inneholder tre komponenter:
 Distriktskasserer får navnet på klubbens kasserer, e-postadressen og
beløp for fakturering.
 Inspiria får beskjed om hvilke sett som skal utleveres til hvem.
 Klubbens kontaktperson får beskjed om kontaktinfo til Inspiria og at de
kan avtale hvordan hente ut de reserverte settene fra Inspiria.
4. Regnskap.
Når betaling mottas, setter distriktskasserer pengene inn på konto og fører
eget regnskap for FLL. Pådrivergruppen disponerer disse midlene til FLL
relaterte aktiviteter og oppdatering av FLL-sett.
5. Overtagelse av settene.
Klubben som skal overta settene kontakter Inspiria og avtaler med dem
hvordan settene skal overføres til klubben, uavhengig av om betaling er
mottatt eller ikke.

Inspiria utleverer de frigitte settene i hht. avtalen med klubben.
6. Retur av settene.
Etter at institusjonen er ferdig med bruken av settene i hht. avtalen, sørger
klubben for at settene blir returnert til Inspiria som går gjennom og oppdaterer
disse så de er klare for neste sesong. Returen skal gjøres innen medio mai.
7. Informasjon til ansvarshavende.
Ansvarshavende holdes informert av klubben og Inspiria om når fysisk inn- og
utlevering skjer. (For Inspiria kan dette bety at de fører logg over ut- og
innleveringer som ansvarshavende i Lions kan sjekke når det måtte passe.)

