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REGLEMENT FOR
LEDER FOR UNGDOMSARBEID (MD-YCEC)
Endret av Guvernørrådet i februar 2013

§ 1

Hjemmel
I henhold til «Lov for MD 104», kapittel IX, § 17, punkt 4 e), skal det velges en leder
for ungdomsarbeid for MD 104, heretter benevnt som MD-YCEC (Youth Camp and
Exhange Chairperson).

§ 2

Valg. Funksjonstid. Organisasjon
1.

MD-YCEC 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-YCEC kan ikke gjenvelges mer enn én gang.

3.

Som MD-YCEC bør fortrinnsvis velges et medlem som tidligere har tjenestegjort som distriktsguvernør eller leder for ungdomsutveksling på distriktsplan;
Youth Camps and Exchange Chairperson (MD-YCEC), eller som
programansvarlig for ungdomsutveksling (MD-YEPC, Youth Exchange
Program chairperson – på norsk Programansvarlig (for et arbeidsområde som
tildeles av MD-YCEC).

4.

MD-YCEC er administrativt ansvarlig overfor Guvernørrådet med guvernørrådets leder som sin nærmeste overordnrde.
MD-YCEC har et nært samarbeid med distriktsguvernørene, distriktenes ledere
for ungdomsarbeid og Lionskontoret.
MD-YCEC er ansvarlig for kontakten med ledere for ungdomsarbeid i
samarbeidende land.

5.

MD-YCEC avgir en skriftlig rapport over ungdomsarbeidet til guvernørrådets
møter.
Likeledes skal MD-YCEC lage en årsrapport, som legges frem til
guvernørrådets møte i november.
Rapporten skal kunne benyttes i forbindelse med multippeldistriktets
årsmelding for kommende riksmøte.

6.

Dersom MD-YCEC finner det formålstjenlig, kan det oppnevnes et eget utvalg
for arbeidet med ungdomsutveksling.
Guvernørrådet oppnevner i så fall medlemmer til utvalget etter innstilling fra
MD-YCEC.
MD-YCEC blir leder for et eventuelt slikt utvalg, og skal være ansvarlig
overfor Guvernørrådet for utvalgets virksomhet.Medlemmene benevnes MDYEPC.

§ 3

Arbeidsoppgaver
1.

Arbeidsoppgavene til MD-YCEC er nedfelt i «Arbeidsordning for MD 104»,
kapittel II, § 6, der det blant annet heter: Internasjonal ungdomsutveksling og
Leoarbeidet i Norge ledes av multippeldistriktets leder for ungdomsarbeid.
•
•
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MD-YCEC skal lede og koordinere det internasjonale og nasjonale
ungdomsutvekslingsarbeidet.
MD-YCEC bistår distriktene i ungdomsutvekslingsarbeidet.

2.

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

3.

Det er en målsetting å kunne bidra til en økt forståelse mellom ungdom fra
ulike nasjoner og med ulik kulturell og religiøs tradisjon gjennom arrangement
av ungdomsleirer, samt å sende norsk ungdom til leirer og vertsfamilier i
utlandet.
• MD-YCEC mottar alle søknader fra utlandet til norske YCE-arrangementer
og er ansvarlig for at de er i overensstemmelse med nasjonale og
internasjonale bestemmelser.
Det er videre MD-YCEC’s ansvar å fordele slike søknader til norske leirer.
MD-YCEC er også ansvarlig for at vedtatte rutiner følges i behandling av
slike saker.
• MD-YCEC er ansvarlig for at påmelding til utenlandske leirer og andre
utvekslingstilbud skjer i henhold til tildelte «kvoter» og at distriktene blir
tilgodesett på en mest mulig rettferdig måte.
• MD-YCEC er videre ansvarlig for at alle vedtatte rutiner følges ved
påmelding til utlandet, herunder planlegging og gjennomføring av slike
reiser.
• MD-YCEC er ansvarlig for at det for hvert år lages en brosjyre med en
samlet oversikt over norske leir- og andre tilbud.
Brosjyren skal distribueres til andre lionsland på en hensiktsmessig måte.
• Internasjonale ungdomsleirer skal planlegges og utføres på en forsvarlig
måte.

4.

Før en leir godkjennes som MD 104’s internasjonale leirtilbud, skal MDYCEC legge frem leirprogram og -budsjett for godkjennelse i guvernørrådet.

5.

MD-YCEC skal sørge for at informasjon om aktivitet innen ungdomsarbeidet
når frem til klubbene gjennom distriktsguvernørene og/eller distriktenes ledere
for ungdomsarbeid og/eller gjennom E-post og/eller Lionsbladet.

6.

MD-YCEC skal oppfordre klubbene til å innbetale bidrag til «Lions
ungdomskonto».

7.

MD-YCEC tilrettelegger og gjennomfører et årlig YCE seminar med deltagelse
av distriktenes YEC’er i god tid før lionsårets begynnelse.

Det ferdige programmet legges frem for behandling på guvernørrådets første
møte i lionsåret.

§ 4

§ 5

8.

MD-YCEC skal avgi uttalelse i alle saker som skal behandles i guvernørrådsmøtet, og som vedrører ungdomsutvekslingsarbeidet eller økonomisk bistand
fra ungdomskontoen.

9.

MD-YCEC er med i juryen for Lions Ungdomspris.

Møter
1.

MD-YCEC skal møte på riksmøtet og i guvernørrådets møter når
Guvernørrådets leder bestemmer det.

2.

MD-YCEC kan delta i møter og aktiviteter i og utenfor Norge - innenfor
rammen av MDs budsjett.

Økonomi
1.

All virksomhet som MD-YCEC er ansvarlig for, herunder egen
reisevirksomhet skal dekkes innenfor rammen av det budsjett som er vedtatt av
Riksmøtet for MD 104.

2.

MD-YCEC har disposisjonsrett for budsjettet i overensstemmelse med MD
104’s lover og arbeidsordning og riksmøtets vedtak.
Utover dette kan ikke MD-YCEC foreta disposisjoner som binder MD 104 uten
at dette på forhånd er godkjent av guvernørrådet.

3.

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

4.

MD-YCEC fremmer hvert år forslag til budsjett for sitt virksomhetsområde.

5.

Det er utarbeidet egne bestemmelser for «Lions ungdomskonto».
Disse er gjengitt i «Arbeidsordning for MD 104», kapittel IX, § 21.
Distrikter/klubber som skal arrangere leirer, kan søke om tilskudd og/eller
garantier fra Lions ungdomskonto.
Det påhviler MD-YCEC å forvisse seg om at kriteriene for støtte dekkes av de
vedtatte bestemmelsene for ungdomskontoen.
* Søknad fra klubb utferdiges på godkjent skjema og oversendes via YCEC
distriktsguvernøren for uttalelse.
* Distriktsguvernøren sender søknaden med innstilling om støtte til MDYCEC.
* Søknad inntil kr. 20.000 avgjøres av DG og MD-YCEC.
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* Søknad mellom kr. 20.000 og kr. 100.000 godkjennes av Arbeidsutvalget
etter uttalelse fra MD-YCEC.
* Søknader over kr. 100.000 avgjøres av Guvernørrådet etter uttalelse fra
MD-YCEC og Arbeidsutvalg.
* Søknader under kr. 5.000 behandles ikke.

§ 6

Gyldighet og endringer
Dette reglementet gjelder fra den tid Guvernørrådet bestemmer og kan kun endres med
Guvernørrådets godkjennelse.
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Tillegg
Detaljerte retningslinjer, utdrag av vedtak fra Riksmøtet i Bergen 2010:

Det avholdes 3 ungdomsleire i Norge i tidsrommet primo juli til medio august. Leirene
tildeles arrangør, (klubb(er) eller sone), etter søknad til Guvernørrådet (minst 2 år før
implementering), som over tid påser en rimelig distriktsfordeling. Dette for å skape
nødvendig eierskap og nærhet til lionsklubbene. Tildelingene legges inn i MDs
langtidsplan.
Alle leirene skal invitere 4-5 norske deltagere (fra lokalmiljøet og/eller fra resten av
landet).
Man må forsikre seg om at ungdom som inviteres til norske leire er innforstått med
program og innhold i leiren og at leiropphold i norske leire (inn- og utland) ikke er en
feriereise, men en workshop som krever deltagelse og innsats.
Arrangøren velger selv om vertsfamilier (weekend eller ukesopphold) skal
inngå i leirkonseptet. – Vertsfamilieoppholdet kvalitetssikres og kostnadene for dette
synliggjøres ved at de legges inn i leirbudsjettet.
Ingen norske leire skal kreve leiravgift.
Leirgjengangere bør unngås i norske leire.
Leirarrangør, i samarbeid med distriktet, velger selv om det skal benyttes et fast leirsted i
distriktet eller om leiren skal legges lokalt.
Profesjonelle leirarrangører bør ikke benyttes.
Profesjonelle aktører som f. eks. seminarledere, kunnskapsformidlere, guider,
transportører, renholdere, osv. kan naturligvis benyttes.
Alle klubber i Norge bør være med på finansieringen av YE-leirprogrammet.
NB: Hvordan midlene innhentes fra klubbene/distriktene er det opp til
Guvernørråd/Riksmøtet å bestemme.
Utsendelse av ungdommer finansieres som i dag av klubben(e) som sender vedkommende
til norsk eller utenlandsk leir.
b. Som en prøveordning arrangeres 1 norskdrevet ungdomsleir i u-land for ca 25 deltakere,
(forsøksvis fra 2013 og i 2 år).
Leiren skal fortrinnsvis ha norske ungdommer (minst 10) og ungdommer invitert fra uland.
Senere kan eventuelt studenter fra andre land også inviteres.
Leiren drives og finansieres av MD104, med ugandisk lionsklubb som teknisk arrangør.
c. Ved alle norske leire skal leir-/workshop-program synliggjøres og kvalitetssikres i søknad
fra leirarrangør. YES-ene gjøres kjent med program og vilkår for deltagelse i norske leire.
d. Ansvarsforhold: Programinnhold, overoppsyn, evaluering og fornyelse, ligger hos MD-YC
og Guvernørråd.
e. Alle norske leire finansieres arrangementsmessig og innholdsmessig av MD-104 etter
bidrag fra klubber og distrikter etter et opplegg som foreslås av Guvernørrådet og
godkjennes av Riksmøtet.
f. Komiteens foreslår at minst 2-3 av følgende temakomponenter skal inngå i leirprogrammet
for enhver norskarrangert ungdomsleir:
Miljøansvar, konfliktløsing, forskjeller i levesett, kultur, historie, økonomi, religion,
samfunnsstruktur, gjensidig avhengighet og solidaritet.
Programmet kan også innholde ekskursjoner og spennende ”events” med lokal og/eller
nasjonal tilknytning. Tilnærminger til sosiale prosjekt kan inngå i programmet.
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g. Norske deltakere i utenlandske leire skal sikres at programinnholdet er mest mulig i
samsvar med intensjonene i LCI’s formålsparagrafer. Dette er MD-YC’s ansvar.
h. Norske YES-er skal, så langt det lar seg gjøre, ikke tilbys plass i utenlandske leire som
krever leiravgift. Slike avgifter bør ”forhandles bort”.
i. ”Vandreleir” (Scan Camp) termineres på multipeldistrikt nivå, men enkeldistrikt/-klubber
står fritt til å motta ungdommer utenom leirprogrammet på egen bekostning, men i
samarbeid med distriktets YEC og MD-YC.
j. Beitoleiren termineres etter 40-årsjubileet dersom Riksmøtet vedtar dette.
k. Tana/Nesseby-leiren (norsk handicapleir) inngår ikke i YE’s leirprogram
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