
Kiwanis  Club Elverum 
 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 
 

SEKRETÆREN Otto Kr. Borg, Djupmyrv. 7 B, 2406 Elverum                       otto.kr.borg@gmail.com 
 
REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1 - 14/15 . 
 
Tid og sted : 15.10.14 i Gamle Trysilveg 54. 
 
Tilstede :                 Otto Kr. Borg, Arne Nersveen, Steinar Vollestad 
                                 Bjørnar Pedersen, Harald Langeid, Ingvar Haugen, Arne J. Sigstad, 
                                 Kjell Olsen 
Tilstede på Sak 1 : Irene Nybu og Olav Akselsen. 
 
Sak 1 – 14/15  KONSERTPROSJEKT. 
Olav Akselsen og Irene Nybu orienterte om konsertprosjektet. De har et godt produkt og har fått 
flere svært gode tilbakemeldinger fra ulike personer. Irene og Olav har totalansvar for prosjektet. 
Det innebærer også et selvstendig økonomisk ansvar. Hvis det blir overskudd på konsertene, 
doneres pengene til KC – Elverum. 
Neste konsert er  på Hamar 16.11.14 kl 17.00 og kalles «Filharmonisk toneklang». 
Målet med konsertene er å støtte Kiwanis og å få fram talenter. 
 
Styret i Kiwanis – Elverum fatter flg. vedtak : 
«KC - Elverum er svært imponert over arbeidet som gjøres med konsertprosjektet. Klubben er 
også svært takknemlig for at overskudd doneres  KC – Elverum.  Konsertprospektet kan bruke  
«Kiwanisnavnet». Irene N og Olav A. gjør selvstendige avtaler med konferansier. 
Irene Nybu fritas for verv i KC – Elverum» 
 
Sak 2 – 14/15  35 ÅRSJUBILEUM. 
KC – Elverum fyller 35 år 12. 02.15. Det kom fram noen synspunkt i forhold til jubileet.En bør  
ikke gjøre det altfor stort, men guvernør og andre klubber i divisjon Indre Østland må inviteres.  
Julebordet kan gjøres litt enklere ved at en møtes til «Julegrøt». 
For å forberede jubileet er det oppnevnt en komite bestående av Harald Langeid, Arne Nersveen 
og Asbjørn Schjølberg. De skal være ferdig med det forberedende arbeidet 20.11.14. Innholdet 
forelegges styret i KC – Elverum. 
 
SAK 3- 14/15 EVT. 
 
Eli Løkken overtar som leder i Fest – og huskomiteen. 
 
President Harald har hatt møte med Askeladden vedr. Kiwanisdukken. Prosjektet er avsluttet. 
 
Steinar V. orienterte om to nye medlemmer som ønsker å bli medlemmer i KC – Elverum.. Det 
er Per Ola Stenseth og Anne Berit Stenseth, begge Løten.  Skjemaet «Forslag til opptakelse som 
medlem» ble  ferdig utfylt levert sekretæren. 
 
Steinar V. orienterte videre om at KC – Lillestrøm etter all sannsynlighet ville bli nedlagt. 
 
Konventregnskapet gikk  i «0». Det var også målet. 
 
Det er ikke gitt noen tilbakemelding fra kommunen  vedrørende Nysted. Det må komme en 
avklaring fra kommunen innen utgangen av 2014. 
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12.01.15 er det interklubbmøte. KC – Elverum skal ha et iterklubbmøte i løpet av våren 2015. 
 
 
Otto Kr. Borg 
Sekretær. 
 
 
 
 
 
 


