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 Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 
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Elverum, 15. mars 2018 
Referat fra medlemsmøtet 13. mars 2018. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 22+6=28 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal,  
Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen,  
Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, 
Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, John Koppang, Harry Meljordshagen,  
Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Magne Rønningen, Steinar Solberg,  
Gjester: Olav Akselsen, Brit Annie Hoddø, Finn Johansen, Arne Løveng, Irene M. Nybu, Terje Olsen.  
 

Sak 39 - 17/18: Åpning og faste poster. 
- Referat, innkalling og sakliste enstemmig godkjent. 
- Som ord for dagen leste Arne Johan noen betraktninger om måneden mars. 
- Han overbrakte også en hilsen fra Magne. Han tar svært gjerne imot besøk! 

 
Tema for dette møtet var  

FELLESKJØPET – mer enn en butikk på hjørnet.  
Lederen for Felleskjøpet i Elverum, Stian Thorsen, fortalte om historien – hvordan Felleskjøpet Agri  
er blitt til den store og omfattende bedriften vi kjenner i dag. Det hele startet egentlig på slutten av 
1800-tallet. Samvirkefilosofien – både når det gjaldt salg og innkjøp – vokste frem parallelt med 
moderniseringen av landbruket. Istedenfor å sitte på hver sin gård og bruke mye tid, krefter og penger 
på å skaffe seg mineralgjødsel, kraftfôr, såfrø og redskaper, allierte bøndene rundt i landet seg i såkalte 
landhusholdningsselskaper eller innkjøpslag. Det har gjennom hele 1900-tallet vært flere «fusjoner», 
slik at organisasjonen har vokst seg stadig større. Felleskjøpet Agri har i dag ca. 44 000 medlemmer, 
og en årlig omsetning på 15 mrd. kroner. Til en hver tid ruller det 250 av firmaets biler på veiene! 
Her i Elverum har butikkdelen av Felleskjøpet etter hvert blitt en betydelig virksomhet, og det er slett 
ikke bare bønder som er kunder der! Og Felleskjøpets ca.100 butikker finnes spredt over hele landet, 
unntatt i Agder og Rogaland. Også i Sverige er Felleskjøpet etablert, der under navnet Granngården. 
 
Sak 40 - 17/18: Orientering om Kiwanismodellen v/Asbjørn. 
Under mottoet «Intet barn utenfor» har Kiwanismodellen hjulpet mange barn i de seks årene den har 
bestått. Med et budsjett på ca. 25 000 kr i året blir det til hele 150 000 kr på disse årene. Rask 
saksbehandling har vært et nøkkelord her, hjelpen skal raskt fram til de som har behov for hjelp! Det er 
etablert et godt samarbeid med flyktningetjenesten, men det har dessverre vist seg vanskeligere å få til 
et samarbeid med NAV eller kommunen. Men i løpet av disse årene har likevel Kiwanismodellen blitt 
ganske godt kjent ute i lokalsamfunnet, det er etter hvert mange som nå vet om oss! 
 
Sak 41 - 17/18: Viseguvernørens fem minutter v/Harald 
Viseguvernøren er leder for Divisjon Indre Østland, og er et bindeledd mellom klubbene og District 
Norden. For tiden er det Harald i vår klubb som har dette vervet. Møtene i divisjonen går på omgang 
mellom klubbene, og neste møte avholdes i Elverum 23. april. Harald fortalt kort om aktuelle saker 
som var til behandling på det forrige møtet i divisjonen. 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 


