
   
         

Elverum    
 

Elverum, 13. okt. 2017 
 
Referat fra medlemsmøte 10. oktober 2017 
 
Tid og sted: Møteplassen Elverum kl. 1900 
Fremmøtte: 19 medlemmer 
 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, 
Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar 
Pedersen, Bjørn C. Risberg, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Ketil Storfjell, Lars Øverby. 
Forfall: Falk Bakke, Aage Faldmo, Ingvar Haugen, John Koppang, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne K. 
Pedersen, Helge Rustad, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Bjørn 
Øvergård. 
 
Ord for dagen: 
 
Sak 01 - 17/18: Åpning og faste poster. Presidenten ønsket velkommen, informerte om 
programendring og omtalte hensikten med møtet som nå ble et arbeidsmøte der den røde tråden var 
trukket med bilder fra året som gikk, et blikk på punkter for året som kommer og en del 
administrative fakta. Referat, innkalling og saksliste godkjent 
Referatsaker: 
- informasjon om TV-aksjonen 2017. Klubben vedtok å støtte med 5000,- kroner 
- presidenten redegjorde for noen programendringer utover høsten, bekreftes senere 
- kort om arbeidet med programmet neste år; foreligger til vedtak i november 
- viste frem den ferdige Markedsføringsmappa 
- omtalte mulige endringer/økninger i momskomp og Grasrotandelen 
- kalender for neste år er i produksjon 
- hilsninger m/kort til Odd og Ketil som begge har hatt bursdag. Hilsen pr. telefon på dagene. Brev 
fra Magnhild etter Odds bortgang ble lest opp 
  
Ord for dagen (etter referatsaker denne gang) var momenter om alder fra presidentens side og at vi 
bør være stolte av at vi er flinke og klarer våre dugnadsarbeider og mye mer høy alder til tross. La oss 
være stolte av å mestre! 
 
Sak 02 - 17/18: Oppsummering av året som gikk. Asbjørn viste bilder fra den omfattende 
virksomheten vi har hatt og knyttet kommentarer til disse. Du verden hva vi har vært med på! 
  
Sak 03 - 17/18: Året som kommer. Presidenten gjennomgikk høydepunkter for året som kommer og 
det ser ut til at det ikke skal bli mindre spennende en det som gikk. Kan vises på neste møte også. 
 
Sak 04 - 17/18: Oppsettet av komiteer. Bemanningen i komiteer ble raskt gjennomgått, et par 
usikkerhetspunkter ble løst og saken fremlegges for styret på møtet 18. oktober for vedtak. 
 
Sak 05 - 17/18: Matrikkelen/medlemslista. Oversikten i KIDNs matrikkel ble sett gjennom og 
endringer av adresser m m ble notert for å rapporteres til KIDN. Matrikkel rettes av Asbjørn. 
 
Sak 06 - 17/18: Situasjonen i Kiwanis Norden. Presidenten ga en orientering om hva som skjer. 
Avgangen av klubber og medlemmer er foruroligende stor; medlemsantallet er nå 1138 og 
klubbantallet 59. Vår divisjon minker også og er snart ingen divisjon. Brevhilsen fra guvernør Heidie 
Ringsby ble vist og lest opp. 
 
Sak 07 - 17/18: Litt klubbstatistikk.  Asbjørn har statistikk over det meste. Viste noen kurver av 
interesse som viser gode resultater og imponerende innsats gjennom klubbens liv. Flott å notere at 



klubben gjennom årene siden starten har bidratt med ca 3,2 millioner kroner i humanitær støtte. 
Rakingen har samlet gitt oss ca 260 000,- kroner og samlede grillinntekter er ca 1,3 millioner kroner. 
Statistikken viser også at vi har gitt Unified 792 000,- siden 2003. Samlet kalendersalg er 442 665,- 
kroner. 
 
Sak 08 - 17/18: Økonomiprosjekt. Presidenten viste en redigert liste over forslag/ideer fra 
idemyldringen etter årsmøtet vedrørende nye inntektskilder. Listen vil bli behandlet på neste 
arbeidsmøte, der vi også må velge metode for videre arbeid. 
 
Sak 09 - 17/18: Eventuelt.  
1. Harald Langeid informerte fra besøk hos Arne Johan og hos Rolf Arild Nordby. Presidenten 
informerte om at han tidligere på dagen hadde besøkt Arne Johan og levert en oppmerksomhet til 
familien i form av blomster. Han hilste til klubben. 
2. Neste møte blir på Møteplassen 24. oktober kl 1900. Der blir det orientering om Brasstastick. 
3. Evaluering. Et greit møte med bra oppmøte til tross for at mange var ute i andre gjøremål.  
 
 
Asbjørn Schjølberg 
Referent 
 
Merknader: 
 
En takk til Arne Nersveen som var vikar for klubbsekretæren og til Harald Langeid som tok bildene. 
 
Nytt møtested opplevdes som bra. God prosjektør og tavle, lyse fine lokaler, deling av det store 
lokalet på to foreninger (Vi og Lions) var grei og lite lyd slapp gjennom.  
Plassen synes tilfredsstillende under de rådende omstendigheter. Med mange medlemmer og 
ledsagere til stede så kan det bli litt trangt, men mange ganger så har vi hele lokalet til disp. 
Fordelingen vil bli studert for neste halvår av Møteplassen. 
Vi har fått lagerplass i kjelleren men det gjenstår en del arbeid der og selve flyttingen. Situasjonen 
med nøkler/adkomst er under utvikling. 
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