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REGLEMENT FOR
LEDER FOR INTERNASJONALT ARBEID (MD-IRC)
Godkjent av Guvernørrådet 22. februar 1997.
Siste endring er gjort 17. februar 2008

§ 1

Hjemmel
I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, § 17, punkt 4, skal det velges en leder for
internasjonalt arbeid for MD 104, heretter benevnt som MD-IRC.

§ 2

Valg. Funksjonstid. Organisasjon
1.

MD-IRC velges av Riksmøtet etter innstilling fra multippeldistriktets valgkomité.
Funksjonstiden er 2 år og løper fra 1. juli det året valget har funnet sted til
30. juni to år etter valget.

2.

MD-IRC kan ikke gjenvelges mer enn én gang.

3.

Som MD-IRC bør fortrinnsvis velges et medlem som tidligere har tjenestegjort
som distriktsguvernør eller leder for internasjonalt arbeid på distriktsplan
(IRC).

4.

MD-IRC er administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet med guvernørrådets leder som sin nærmeste overordnede.
MD-IRC er medlem av og leder for den faste «Komiteen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid».
MD-IRC har et nært samarbeid med distriktsguvernørene, distriktenes ledere
for internasjonalt arbeid og sekretariatet i MD 104.
MD-IRC skal ivareta kontakten med andre multippeldistrikter i alt internasjonalt arbeid, som ikke berører YE-arbeidet.
Lions Aid Norway (LAN) har et eget reglement, vedtatt av Guvernørrådet i
november 2003.

5.

MD-IRC avgir en skriftlig rapport over det internasjonale arbeidets status til
guvernørrådets møter.
Likeledes skal MD-IRC straks etter lionsårets utløp lage en årsrapport, som
skal kunne benyttes i forbindelse med multippeldistriktets årsmelding for
kommende riksmøte.

6.

Dersom Guvernørrådet - med hjemmel i «Lov for MD 104», kap. VIII,
§ 13, oppnevner egne kontakter/komiteer/utvalg for Lions lys-arbeidet,
NORAD og LCIF, skal disse inngå i «Komiteen for nasjonalt og internasjonalt
hjelpearbeid».

MD-IRC blir således deres nærmeste overordnede og skal være ansvarlig
overfor Guvernørrådet for komiteens samlede virksomhet.
Guvernørrådet oppnevner slike tillitsvalgte etter forslag fra MD-IRC.
MD-IRC er leder for styret i Lions Aid Norway (LAN) og er ansvarlig overfor
Guvernørrådet for LAN når dette er operativt.
MD-IRC kan ha en sekretær.
IR-sekretæren må i så fall tilfredsstille de kvalifikasjonskrav som er bestemt for
klubbsekretær.

§3

Arbeidsoppgaver
1.

Arbeidsoppgavene til MD-IRC er nedfelt i «Arbeidsordning for MD 104»,
kap. II, § 5.
Arbeidet skal tilrettelegges innenfor multippeldistriktets policy for internasjonalt bistandsarbeid, slik det fremgår av «Policy-dokument nr. 1:
IR-arbeidet, godkjent av Guvernørrådet 4. november 1989 og av Riksmøtet
1992.
MD-IRC skal lede og koordinere den delen av det internasjonale arbeidet i
MD 104, som ikke faller inn under arbeidsområdet til MD-YC.

2.

MD-IRC skal sørge for at informasjon om tiltak og prosjekter i andre land
når frem til klubbene gjennom distriktsguvernørene, IRC’ene og «The Lion»,
norsk utgave.
MD-IRC skal tilrettelegge arbeidet med vennskapsklubber, SOS barnebyer, etc.
og gjennom IRC’ene arbeide aktivt for å få klubbene interessert i IR-arbeidet.
Ved alle prosjekter og større aktiviteter hvor MD-IRC har ansvar for gjennomføring, planlegging og koordinering, skal det utarbeides opplegg for markedsføring, presse- og informasjonsvirksomhet i samarbeid med MD 104’s PR- og
Info-ansvarlig.
Dette skal omfatte både riksdekkende opplegg og opplegg som klubbene kan
bruke lokalt.
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3.

MD-IRC skal gjennomføre de planer som ligger i langtidsplanen for MD 104
og vedtak gjort av Riksmøtet eller Guvernørrådet.

4.

MD-IRC skal i god tid før lionsårets begynnelse arrangere et møte med
distriktenes IRC’er for å utarbeide neste års IR-program på MD-plan.
Det ferdige programmet legges frem for behandling på guvernørrådets første
møte i lionsåret.

5.

MD-IRC skal avgi uttalelse i saker som skal behandles i guvernørrådet, og som
vedrører IR-arbeidet

§ 4

§ 5

Møter
1.

MD-IRC skal møte på riksmøtet og i guvernørrådets møter som leder for
«Komiteen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid».

2.

MD-IRC kan - etter guvernørrådets godkjennelse eller i samråd med guvernørrådets leder - delta på møter/aktiviteter i og utenfor Norge.

Økonomi
1.

All virksomhet som MD-IRC er ansvarlig for, herunder egen reisevirksomhet,
skal dekkes innenfor rammen av det budsjettet som er vedtatt av Riksmøtet for
»Komiteen for nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid».

2.

MD-IRC kan ikke foreta disposisjoner som går ut over Riksmøtets vedtak uten
samtykke fra Guvernørrådet.

3.

MD-IRC tilkommer godtgjørelse i henhold til det regulativ Riksmøtet har
vedtatt for møter i guvernørrådet og andre godkjente møter.

4.

MD-IRC fremmer hvert år forslag til budsjett for sitt virksomhetsområde og
sender dette til budsjettkomiteen innen fastsatt tid.
MD-IRC må sørge for at det blir satt opp budsjettforslag for de kontakter/
komiteer/utvalg, som inngår i den faste «Komiteen for nasjonalt og internasjonalt arbeid»

5.

Når det på multippeldistriktsplan er opprettet egne aktivitetskonti som vedrører
IR-arbeidet, gjelder følgende godkjenningsordning:
* Søknad fra klubb utferdiges på godkjent skjema og oversendes
distriktsguvernøren for uttalelse.
* Distriktsguvernøren sender søknaden med innstilling om støtte til MD-IRC.
* Søknad inntil kr. 20.000 avgjøres av administrasjonen.
* Søknad mellom kr. 20.000 og kr. 100.000 godkjennes av Arbeidsutvalget
etter uttalelse fra fagsjef.
* Søknader over kr. 100.000 avgjøres av Guvernørrådet etter uttalelse fra
fagsjef og Arbeidsutvalg.
* Søknader under kr. 5.000 behandles ikke.
(Febr. 2008)
Det bør være en hovedregel at klubber, som søker støtte fra sentrale
«fond», selv bidrar med minst 50% av de totale utgifter.
- Søknadsperioden bakover i tid, begrenser seg til 1. januar det året
lionsåret starter
- Søknadsperioden fremover i tid begrenser seg til 31. desember det
året lionsåret går ut.
- Det betyr at utgifter som søkes refundert, må være påløpt innenfor
denne toårsperioden.
- Det skal foreligge dokumentasjon for at de totale utgifter er utbetalt,
-
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før godkjent refusjonsbeløp utbetales.
For aktivitetskonti, øremerket Lions Lys-arbeidet eller andre konti som er
relatert til nasjonalt eller internasjonalt hjelpearbeid, kan lederen for
vedkommende komité/utvalg avgi uttalelser eller anbefale utbetalinger i stedet
for MD-IRC.
For Norske lionsklubbers katastrofeberedskap gjelder egne regler, slik det
fremgår av «Arbeidsordning for MD 104», kapittel IX, § 21.

§ 6

Gyldighet og endringer
Dette reglementet gjelder fra den tid Guvernørrådet bestemmer og kan kun endres med
Guvernørrådets godkjennelse.
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