
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, 7. september 2017 
 
 

Referat fra styremøte nr. 8 for 16-17 
onsdag 6. september. 

 
Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Bjørnar Pedersen, Ingvar Haugen, Arne Nersveen, Per Ola Stenseth, Odd Korsæth,  
Nils H. Rustad og Helge Rustad. 
Forfall: Arne Johan Sigstad, Grethe Emblemsvåg, Kjell Olsen. 
 
Sak 51 - 16/17: Åpning og faste poster  
Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten merknader. 
Referatsaker:  

- Vedtaksprotokollen: Endringene er vedtatt og ført inn. Refereres på årsmøtet. 
- Skjærgårdskonventet greit avviklet. Arne J., Falk, Harald og Asbjørn deltok fra vår klubb. 
- Presidenten skal forfatte minneord om Odd Rotbakken. 
 

Sak 52 - 16/17: Status økonomi og tiltaksliste (Arne N og Asbjørn) 
- Vi har god kontroll på økonomien. Inntektene fra grillen ser ut til å bli større enn budsjettert. 
- Kort gjennomgang av tiltakslista. Alt skal nå være utført. 
 

Sak 53 - 16/17: Oppsummering etter Jakt- og fiskedagene. 
- Organisering og forberedelser: Veldig bra organisert og planlagt. 
- Gjennomføring: På grunn av sykdom hadde grillkomiteen for liten bemanning. 
- Momenter for neste års plan og budsjett:  

o Grillkomiteen må styrkes med flere medlemmer. 
o Hva med forsikring av de som hjelper til? Undersøk både vår egen forsikringsavtale og 

Skogmuseets forsikringsordning. 
o Noe større forpliktelse til deltagelse på dugnader er ønskelig. 

-  
Sak 54 - 16/17: Forberedelse til årsmøtet.  

- Utkastet til årsrapport ble gjennomgått. Sekretæren sørger for at de justeringene som ble 
påpekt, kommer med i den endelige årsrapporten.  

 
Sak 55- 16/17: Planarbeid for neste Kiwanisår.   

- Utkast til Arbeidsgrunnlag for 17-18 ble gjennomgått og godkjent. 
- Budsjettforslaget ble drøftet. Kun noen små justeringer ble foretatt.  
- Antall medlemmer i grill- og dugnadskomite bør justeres. Asbjørn ser på dette. 

 
Sak 56 - 16/17: Eventuelt. 
Oversikten over medlemmenes mail-adresser og telefonnummer bør gjennomgås og korrigeres. 
 
 
 
Helge Rustad   
(sekretær) 
 


