
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, 16. november 2017 

 
Referat fra styremøte nr. 2 for 17-18 

Tid og sted: Onsdag 15. november i  LOKEN, Skogveien 19. 
 

Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Bjørnar Pedersen, Grethe Emblemsvåg, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Per Ola Stenseth,  
Helge Rustad. 
Forfall: Ingvar Haugen 
 
Sak 08- 17/18: Åpning og faste poster  
Referatsaker:  
- Programendring 21. november: Temaet blir MØTEPLASSEN V/Mari Opseth (Felleskjøpet går ut). 
- Adgang til Møteplassen/nøkler: Det arbeides med å skaffe flere nøkler til lokalene. 
- Opprydding etter årets grilling - skadet grillstativ: Harald og Asbjørn arbeider med saken. 
- Bingo for 2018: Vi er godkjent for deltagelse i bingospill i 2018. 
- Sluttårsak tidligere medlem: Knut Monsbakken sluttet av helsemessige årsaker. 
- Status ”Give away”- artikkel: 50 gaveartikler er bestilt. 
- Kiwaniskalenderen 2018: Ca. 500 kalendere er til nå utlevert/bestilt. 
- Markedsføring: Kort orientering om enkelte tiltak i forbindelse med markedsføring. 
 
Sak 09- 17/18: Status økonomi og tiltaksliste (Arne N. og Asbjørn).   
Kassereren ga en kort oversikt over den økonomiske situasjonen i klubben. 
Tiltakslista ble gjennomgått og ajourført- 
 
Sak 10- 17/18: Program neste halvår.  
Forslaget til plankalender for neste halvår ble formelt vedtatt av styret.  
 
Sak 11- 17/18: 3-årsplan klubbutvikling - verving. 
Planen for klubbutvikling ble vedtatt. 
 
Sak 12- 17/18: Brasstastick søker om støtte. 
Søknaden fra Brassastick om støtte til lysutstyr ble enstemmig innvilget. Beløpet tas av formuen.   
 
Sak 13- 17/18: Økonomi/dugnader.  
Oversikten ble gjennomgått punktvis. Asbjørn setter opp  en revidert liste over mulige tiltak. Det 
forutsettes at styret skal behandle denne reviderte lista. 
 
Sak 14- 17/18: Vedtaksprotokollen.  
Følgende forslag til endringer i Vedtaksprotokollen ble vedtatt: 

• Pkt. 3 på side 2. Kvinnelige medlemmer tas ut. 
• Nytt pkt. 3 settes inn: ”Ved utmeldinger fra klubben sender presidenten et brev til den som 

melder seg ut. Her bekreftes at utmelding er mottatt og at nødvendige tiltak er iverksatt. 
Årsaken til utmeldingen etterlyses dersom den ikke er kjent. I brevet fremføres en tilbørlig 
takk for vedkommendes innsats. Andre forhold kan om ønskelig tas med.” . 

• I kap X Klubbens vimpel tilføyes: ”Møteplassen Elverum”.   
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Sak 10- 17/18: Eventuelt. 
• Styret vedtok at det skal lages en mappe til styremedlemmene til å ha viktige dokumenter i.  

Aktuelle dokumenter i denne mappa kan være: 
- medlemsliste og komiteoversikter  
- siste årsberetning 
- arbeidsgrunnlag og tiltaksliste 
- klubbloven og vedtaksprotokollen 
- økonomiske dokumenter herunder budsjett for året 
- dokumenter angående Divisjon Indre Østland 
- dokumenter angående KIDN 
- saker under behandling, herunder innkallinger og vedlegg til disse i f m styremøter 
- møtereferater - medlemsmøter og styremøter. 

 
• Forsikringer. Elverum Unified fotball bør forsikre sine egne medlemmer når de deltar på våre 

dugnader. Kiwanis dekker forsikringspremien. 
 

• Møteplassens lokaler bestilles til vår tradisjonelle juleavslutning. 
 

• Neste møte er onsdag 10. januar 2018. 
 

• Evaluering: Et meget bra planlagt og gjennomført møte, med en fyldig, forklarende sakliste. 
 
 
 
Helge Rustad   
(sekretær) 
 


