
Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 22. oktober 2017 
 

Referat fra styremøte nr. 1 for 2017-18. 
onsdag 18. oktober kl. 1030. 

 
Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Bjørnar Pedersen, Grethe Emblemsvåg, Ingvar Haugen, Arne Nersveen, Per Ola Stenseth,  
Kjell Olsen og Helge Rustad. 

 
Sak 01 - 17/18: Åpning og faste poster  
Referatsaker:  

- JCI - status i samarbeidet med Kiwanis: Vi tar uforbindtlig kontakt med JCI  
- Medlemsmøte 10 okt. var på nytt møtested. Foreløpig er det et bra inntrykk. Gode lokaler, kan 

bli litt for lite ved enkelte arrangementer. Vi leier gjerne hele salen. Vi får lagerplass i 
kjelleren. Flyttesjauen tar vi senere når rommet er klart. 

- TV-aksjonen: Vår deltagelse begrenser seg til å gi 5000kr.  
- Program for neste halvår: Forslag til program skal være klart til medlemsmøtet 21. november. 
- Justering av medlemslista/matrikkelen: Asbjørn lager en oppdatert liste, som så sendes 

medlemsansvarlig til korreksjon av matrikkelen. 
- Knut Monsbakken har meldt seg ut av klubben. Utmeldingen er tatt til etterretning. 
- Kalenderen er klar og sendt til trykking. 

 
Sak 02 - 17/18: Status økonomi og tiltaksliste (Arne N. og Asbjørn).  
Når det gjelder det økonomiske, er vi i god rute. Vi er fortsatt med på bingospill. 
Tiltakslista for året 17 18 ble gjennomgått (se sak 06 for 17 18). 

 
Sak 03 - 17/18: Oppsett av komiteer  
Styret vedtok formelt den vedlagte lista med oversikt over fordelingen på komiteer og utvalg. 
                                                                                                      
Sak 04 - 17/18: Program 2. halvår 2017.  
Styret tar til etterretning at det blir endringer i programmet på medlemsmøtet 21.11.17. 
 
Sak 05 – 17/18: Klubbutvikling. 
Presidenten ga en kort orientering om arbeidet med klubbutvikling. 
 
Sak 06 – 17/18: Tiltaksliste for Kiwanisåret 
Tiltakslista for året 17 18 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt. Den er et viktig arbeidsdokument for 
klubben i året som kommer. 
  
Sak 07 - 17/18: Eventuelt 
- Forsikringsavtalene våre må gjennomgås. Kassereren følger opp saken. 
- Grillstativet må repareres. Harald og Asbjørn følger opp. 
- Neste møte blir onsdag 15.11. kl. 10. 
 
Evaluering av møtet: Et godt forberedt og gjennomført møte. 

 
 
Helge Rustad 
sekretær 


