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Tillegg:	Statutter	og	mandat.	

1. Prinsippvtale for samarbeid mellom KFUM´s Verdensforbund og Y´s Men International 
2. Region Norges Reisereglement  
3. Statutt for Region Norges banner 
4. Statutt for Region Norges Reisefond 
5. Statutt for Alexander Studiefond 
6. Statutt for Badge of Honour 
7. Booster Member Award og Booster Club Award 
8. Statutt for Elmer Crowe Award 

 

TILLEGG 1 - PRINSIPPAVTALE FOR SAMARBEID MELLOM KFUM'S VERDENSFORBUND OG Y'S MEN INTER-
NATIONAL: 

”Da KFUM's Verdensforbund og Y's Men International bygger sine aktiviteter og tjenester på kristent 
grunnlag, og da disse to organisasjoner har til hensikt å skape internasjonal forståelse og har ansvar for 
å stimulere og koordinere sine respektive organisasjoner , og da disse to verdensomspennende orga-
nisasjoner er og skal forbli selvstendige, så er det følgelig enighet om at KFUM's Verdensforbund og Y's 
Men International ønsker å finne frem til nye former for samarbeide som vil bidra til individuell og 
samlet vekst og tjeneste på lokalt, nasjonalt, area og internasjonalt plan. Derfor godkjenner KFUM's 
Verdensforbund og Y's Men International følgende prinsipper: 
1. Det stadfestes på ny at begge organisasjoner arbeider på kristent grunnlag, og at dette er bak-

grunnen for det formål de har om å tjene mennesker, og at denne tjeneste skal ytes til alle 
mennesker uten diskriminering. 

2. Det er enighet om at samarbeid og gjensidig støtte skal bygge på at felles mål først klargjøres, der-
etter kommer utvelgelse av konkrete oppgaver, programmer og prosjekter. 

3. Når det gjelder den nevnte samarbeidsprosess, er det enighet om at begge organisasjoner skal 
være likeverdig ansvarlige, og følgelig er det forventet at begge skal delta i forberedende 
vurderinger, utvikling av planer, finansiering, gjennomføring og vurdering av resultat. 

4. Det forventes at begge organisasjoner skal både gi og få fordeler av de aktiviteter som blir 
gjennomført i samarbeid. 

5. Det forventes at begge organisasjoner skal være åpne for deltakelse og engasjement fra den 
annen part på lokalt, nasjonalt, area og internasjonalt plan for på den måten å styrke forbindelsen 
og samarbeidet. 

6. Partene er klar over at effektiviteten av samarbeidet avhenger av gjensidig tillit og støtte, at det 
åpner muligheter for mange fordeler, og at begge organisasjoner skal bidra til den annens utvikling 
og vekst på en måte som kan godtas av begge parter. Dette bør spesielt komme til uttrykk ved at 
KFUK-KFUM i større grad arbeider for utbredelsen av Y's Men International og tilføring av nye 
medlemmer, som i sin tur leder til anerkjennelse av Y's Men's større muligheter til å tjene KFUK-
KFUM.” 
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TILLEGG 2 – REGION NORGES REISEREGLEMENT: 
Dette reisereglementet inneholder satser og rutiner som over tid er utsatt for endring. Regionens 
årsmøte har tillitt til at dette tillegg vedlikeholdes som en forskrift av regionstyret. Oppdatert versjon av 
teksten med revisjonsdato skal ligge på nettsiden sammen med oppdatert oppgjørsskjema. 
 

REISEREGNINGER 
Alle deltakere på regionskonferanser (også tillitsrepresentanter) må forhåndbetale overnatting 
og konferanseavgift. Reiseregning skrives på fastsatt skjema og vedlegges originale kvitteringer. 
Reiseregningen skal omfatte alle kostnader som kreves refundert. Der det ikke er benyttet 
billigste reisemåte skal prisen for denne angis etter beste evne. Det skal ikke forventes at 
deltakere i full jobb skal ta fri jobben for å oppnå billigste reisemåte.  Bruk av egen bil godtgjøres 
med 50 % av Statens satser for liten bil, avrundet oppad til nærmeste 10-øre. Reiseregning 
innsendes til regionskasserer innen 14 dager etter avsluttet reise. Oppgjør foretas normalt  innen 
14 dager etter mottatt korrekt reiseregning. 
 

KJØP AV BILLETTER 
For å oppnå rimelige billetter anbefales det å kjøpe billetter minst en måned før avreise. Hvis 
reisen fastsettes med kortere varsel, skal billettene bestilles/kjøpes så snart det er praktisk mulig. 
Hvis den reisende ikke ønsker eller har anledning til å legge ut for reisens forskuddsbetalte 
billetter, kan man skrive reiseregning på denne delen umiddelbart (før reisen gjennomføres). De 
øvrige kostnader påføres en ny reiseregning som sendes inn etter gjennomført oppdrag. 
 

BESTILLING AV HOTELL 
Hvis det blir nødvendig å benytte overnatting, kan man bestille og bo på hotell hvis vertskapet 
ikke kan tilby privat overnatting (home stay). (Veiledende pris for enkeltrom: kr 800 – 1.000 pr 
natt). I de tilfeller hvor Y’s Men er deltakere på KFUK-KFUM sine landsmøter, vil normalt vert-
skapet dekke mat og overnatting under konferansen, mens regionen betaler reisekostnadene. 
 

LEDSAGER 
I noen tilfeller deltar ledsager (ektefelle, samboer) på reisen. Regionen dekker ikke kostnadene 
for ledsager. For hotell, dekker regionen en kostnad som tilsvarer 70 % av overnattings-
kostnaden.  
 

DIETTGODTGJØRELSE 
Det er også situasjoner hvor man representerer regionen på møter hvor det ikke serveres mat 
og/eller at reisen til/fra oppmøtested er av en slik varighet at et måltid er naturlig. For reiser over 
30 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider i henhold til tabellen under: 
 

Beskrivelse Sats 
Fratrekk 

lunsj 

Fratrekk 

middag 

Reiser fra og med 6 timer til 

og med 12 timer 
100 50 50 

Reiser over 12 timer 150 50 50 

Reiser med overnatting 200 50 100 

 
Passasjertillegg (hvis reiseutgifter for passasjer også skal dekkes av regionen): kr 0,50 pr km/-
passasjer. 

 

 
Fremlagt av regionstyret på årsmøtet 15.06.2019 
Godkjent uten kommentarer. Reglementet har også vært gjengitt i Medlemshåndbøkene 
2017-18 og 2018-19. 
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TILLEGG 3 - STATUTTER FOR REGION NORGES BANNER. 
1. Regionen har ett offisielt banner beregnet på bordstativ. 
2. Banneret er utarbeidet i hvitt, dobbelt silketøy og avbilder bevegelsens internasjonale emblem 

(trekant med Y's Betlehem-stjerne og teksten Men's Club stående på en stilisert jordklode). Et par 
centimeter under dette står påtrykket i røde versaler REGION NORGE som en horisontal 
tekststripe. 

3. Beholdningen av regionsbanner oppbevares i Symbolika. De disponeres kun av regionsleder, og er 
følgelig ikke for kjøp/salg. 

4. Regionsbanneret utdeles hvert år til: 
a) Hver påtroppende regionsleder innen Area Europa. Banneret overleveres fortrinnsvis på ved-

kommende regions årlige regionskonferanse. 
b) Avtroppende medlemmer av internasjonalt råd som har representert Area Europa, dersom 

banneret ikke er overlevert vedkommende tidligere. Utdelingen skjer i henhold til areaens 
bannerreglement. 

c) Hvert medlem av det avtroppende regionstyre i Region Norge. Overleveringen foretas av den 
nytiltrådte regionsleder under regionens årsmøte. 

5. Regionsleder kan også i løpet av sitt funksjonsår gi banneret som erkjentlighet til enkeltpersoner, 
som selv og/eller sammen med klubb/komite/gruppe har ytet fremragende tjenester for regionen.  

6. Regionstyret fører en protokoll der alle som får regionens banner blir oppført. Denne protokollen 
overleveres neste regionstyre. 
 
Oppdatert av regionstyrets styremøte 25.01.08. 
 

TILLEGG 4 - STATUTTER FOR REGION NORGES REISEFOND. 
1. Reisefondets midler benyttes til stipendier til norske Y's Men, som ønsker å delta på Y's Men 

International's konventer, eller unntaksvis på andre konferanser utenfor regionen. 
2. Fondets midler skaffes til veie ved tilskudd fra regionens klubber, og ved gaver. Klubbene bør yte 

et årlig tilskudd til fondet av sine prosjektinntekter svarende til kr 10 pr klubbmedlem. 
3. Stipendier bør ytes som tilskudd til reise- og møteutgifter. Stipendene bør være maksimum 50% av 

utgiftene til reise og møtekontingent. Stipendenes størrelse må ikke overstige det tilskudd som 
ytes av Brorskapsfondet (BF) for samme formål. 

4. Fondets midler disponeres av regionstyret. Distriktsleder avgir uttalelse om søker(e) fra sitt 
distrikt. 

5. Utlysning av ledige stipend, med frist for innsending av søknad, offentliggjøres i Y's Magasinet, 
eller på annen hensiktsmessig måte. 

6. Regionstyret skal så vidt mulig søke å fordele stipendene således at de innen en rimelig tid 
kommer alle distrikter til gode. Under ellers like forhold skal det under vurderingen av søkerne tas 
hensyn til om søkerens klubb og distrikt har bidratt til fondet. 

 

TILLEGG 5 - STATUTTER FOR ALEXANDER STUDIEFOND. 
1. Alexander Studiefond (ASF) har navn etter grunnleggeren av Y's Men International. ASFs formål 

er å fremme lederutdanning av ansatte og frivillige arbeidere i KFUK-KFUM Norge. 
2. Følgende grupper kan søke om støtte fra fondets midler: 

a. Personer som er ansatt i KFUK-KFUM Norge og som behøver støtte til lederutdanning og/eller 
videreutdanning. 

b. Frivillige arbeidere i KFUK-KFUM Norge som behøver støtte til kurser eller lederutdanning. 
c. Studenter som er KFUK-KFUM Norge orientert og behøver hjelp for å fortsette sine studier i 

fag som er relevante for tjenesten i KFUK-KFUM Norge. De som får støtte, må binde seg til å 
arbeide i og for Norges KFUK- KFUM i minst ett år etter at støtten er gitt. 

3. Fondets midler skaffes tilveie gjennom Y's Men International Region Norge, ved bidrag fra 
klubbene, enkeltpersoner, distriktene og regionen. 

4. Bidragene innbetales til regionskassereren. 10 % av de innkomne bidrag betales til Y's Men Inter-
national's hovedkontor i Geneve. De resterende 90 % overføres egen bankkonto i KFUK-KFUM 
Norge ved slutten av hver regionsleders tjenesteår. 

5. Fondet disponeres av en komité bestående av regionsleder, generalsekretær i KFUK-KFUM 
Norge og formann i sekretærforeningen i KFUK-KFUM Norge. Komitéen er ansvarlig for 
disponering av fondets midler og sender årlig rapport til regionskonferansen. 
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TILLEGG 6 - STATUTTER FOR BADGE OF HONOUR 
1. Badge of Honour (BOH) er et hedersmerke innen Y`s Men International. Det er et uttrykk for den 

høyeste anerkjennelse som kan tildeles Y`s medlemmer i Region Norge.  
2. BOH er laget av kobber som er forgylt og ilagt rød og blå emalje. Den består av Y`s Mens 

trekantede symbol med teksten ”Badge of Honour” i bro over trekanten. I ornamenteringen over 
broen er det innfattet en rød rubin. 

3. Regionstyret og klubbstyret kan tildele BOH bare til medlemmer og de må ha utmerket seg med 
en spesiell innsats for Y`s Men Region Norge. 

4. Utdelingen skal foretas av klubbpresident/regionsleder eller den de anmoder. 
5. Deler av statuttene leses opp ved overrekkelsen av merket sammen med et diplom som inne-

holder klubbstyrets/regionstyrets begrunnelse for tildelingen. 
6. Klubbstyret/regionstyret fører protokoll over de som har fått tildelt BOH. Klubbstyret skal 

informere regionstyret og RSD/Symbolika på forhånd om hvem som skal tildeles BOH, om 
begrunnelsen og om klubbens BOH protokoll. 

7. Merket bestilles og lagerføres av RSD/Symbolika. Det er bare regionsleder og klubbpresidenter 
som kan rekvirere merket. 

8. RSD/Symbolika fører protokoll over de merker som sendes ut i forhold til antall innkjøpte, hvem 
de er sendt til og hvem som skal tildeles. 

9. I første møte i klubbstyret/regionstyret etter utdelingen skal det føres som sak med vedtak med 
opplysning om når tildeling fant sted, hvor, av hvem og til hvem. 

10. Den som har fått tildelt BOH har en spesiell mulighet og forpliktelse til å gi veiledning innen sitt 
erfaringsområde til videre fornyelse og utvikling av Y`s Men Region Norge. 
 

TILLEGG 7 - BOOSTER MEMBER AWARD OG BOOSTER CLUB AWARD 
Formål: Booster Menber Award blir gitt til Y’s Men og Y’s Men’s Clubs som har gjort ein spesiell innsats 

for å skaffe nye medlemmer til Y’s Men bevegelsen.  

Regler: 
Booster Member Award blir gitt til Y’s Men som har skaffet minst tre nye klubbmedlemmer. 
Booster Club Award blir gitt til klubber som fått minst seks nye medlemmer. 
Rapportperioden er for ett finansielt år. Klubbpresidenter sender søknad om Booster Member 
Award på fastsett søknadsskjema til regionsleder som videresender dette etter næmere fastsatte 
tidsfrister. Booster Club Award blir utdelt av IHQ uten søknad etter innsendt medlems-
rapportering 
 

TILLEGG 8 - STATUTTER FOR HEDERSMERKET  “ELMER CROWE AWARRD NOMINATION” 
1. Regionsleder (RD) er den som har best kjennskap om distriktslederne i sin region og er derfor den 

som gjør anbefalingen. 
2. Bare en distriktsleder (DG) som har gjort en spesiell innsats kan bli nominert for Elmer Crowe 

Award. Regionsleder har ansvar for å gjennomføre en objektiv vurding av alle DG-er. 
3. Nomineringen skal sendes og være i hende hos areapresident (AP) innen 1. mai. 
4. AP avtaler med regionsleder om en felles forståelse for kriteriene. Det enkelte area avtaler et 

maks antall nominerte. 
5. Nominasjonen signeres av AP og sendes til den internasjonale president (IP) innen 15. juni. 
6. Med utgangspunkt i mottatte nominasjoner, bestemmer IP hvem som skal tildeles Elmer Crowe 

Award. 
 

 


