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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 15. mars 2017 
Referat fra medlemsmøtet 14. mars 2017. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 
Fremmøtte: 25+2=27 
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, 
Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen,, Knut Monsbakken, Arne Nersveen,  
Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad,  Nils H. Rustad,  Asbjørn Schjølberg, 
Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Christian Andersen, Grethe Emblemsvåg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Arne K. Pedersen, Odd Rotbakken, 
Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell.  
Ledsagere: Toril Hald Oftebro, Snøfrid Schjølberg. 

 
Sak 26 - 16/17: Åpning og faste poster. 

- Referat, innkalling og sakliste godkjent. 
- Som ord for dagen leste Helge Våre små søsken av Inger Hagerup. 

Referatsaker: 
- Kiwanismodellen: Tre som vi har gitt støtte: Skoletur til Oslo (støtte til enkeltelever), gutt til deltagelse i 

Fredrikstad Cup, gutt til deltagelse i Dana Cup. 
- Kalendersalget: Et foreløpig overskudd på 17 000 kr. 
- Dagens overraskelse: Vi får også i år overskuddet fra Svartholtet barnehages lotteri. 
- Asbjørn Schjølberg mottok plakett for 15 års medlemskap i klubben. 

 
Sak 27- 16/17: Entreprenørskap sett fra innsiden v /Nils H. Rustad 
Hvordan oppleves det å være entreprenør og nyskaper i ei skogbygd i Hedmark? 
Nils omtalte foredraget sitt som en usminket fortelling. Vi fikk høre om både oppturer og nedturer gjennom en 
periode som strekker seg over mange år. Det har ikke vært enkelt å være en entreprenør som ønsker å sette gode 
ideer ut i livet. Til tross for at myndighetene for mange år siden oppfordret og oppmuntret til økt 
næringsutvikling, har lite skjedd til nå når det gjelder økonomisk støtte og bistand . Vi fikk høre hvordan Nils 
aktivt har satset for å skape vekst og nye arbeidsplasser, for så å bli motarbeidet av et stivbent byråkrati. Når det 
gjelder produksjon av kildevann, så var den godt i gang helt til naturkreftene stakk kjepper i hjulene i form av en 
større regnflom. Etter en lengre trøblete periode i etterkant av flommen, så kunne Nils nå fortelle at fra april i år 
er produksjonen i gang igjen! Verre gikk det dessverre med jaktskolen! Etter at den var vel etablert med 
godkjent eksamensrett og alt det formelle på plass, så opplevde han å bli direkte motarbeidet fra forskjellig hold. 
Så sterk ble etter hvert motstanden at den populære jaktskolen til slutt måtte legges ned. 
En periode med tyske gjestejegere ble heller ingen stor suksess. Det var mye jobb for en beskjeden inntekt! Her 
innrømte han at det nok ble gjort flere feil i markedsføringen av dette opplegget.. 
Det var et engasjerende og interessant fordrag vi fikk høre! Nok en gang har klubben bevist at den besitter 
mange gode krefter blant sine medlemmer! En stor takk til Nils! 
 
Sak 28- 16/17: Klubbanalysen. 
Presidenten kommenterte noen av punktene i besvarelsene i klubbanalysen. Spesielt punktet om tilbakemelding 
på utført arbeid, der noen hadde svart at de savnet tilbakemelding. Han ba medlemmene om å tenke etter om det 
virkelig forholder seg slik!  
 
Sak 29- 16/17: Eventuelt. 

- Festen for funksjonshemmede blir onsdag 19. april. Nærmere info kommer. 
- Vester: Som et forsøk på en billigere løsning vil et par vester bli laget lokalt. 
- Neste møte er 28. mars: Foredrag ved kirkeverge Anne Margrethe Øwre. 

 
Evaluering av møtet: Et veldig bra møte! 
 
Helge Rustad, sekretær 

 
  


