
Kiwanis  Club Elverum 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 15. februar 2017 
Referat fra medlemsmøtet 14. februar 2017. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 
Fremmøtte: 23+1=24 
Tilstede: Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang,  
Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. 
Pedersen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Anne Berit Stenseth, Per 
Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Harry Meljordshagen, Odd 
Rotbakken, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell.  
Ledsagere: Snøfrid Schjølberg. 

 
Sak 19 - 16/17: Åpning og faste poster. 

- Innkalling og sakliste godkjent. 
- Prosjekt «Fotball for alle 2017». Et prosjekt for barn i Hernes, Kirkeby og Sørskogbygda. 
- Prosjekt «Nytt møtelokale». Det ser ut til at vi kan benytte Moen både i 2017 og 2018. 
- Neste møte er valgmøte. Meld fra til sekretæren om du ønsker plassering i en annen komité.. 

 

Sak 20 - 16/17: Nærpolitireformen v/Tom Johnsen 
Vi fikk en interessant og detaljert gjennomgang av den nye reformen. At den blir kalt for 
nærpolitireformen er egentlig et politisk vedtak. Det vil bli en omfattende omorganisering i forhold til 
slik vi har det i dag. For å nå målet om 2 politiansatte pr. 1000 innbyggere vil det trenges 100 nye 
stillinger i vårt politidistrikt. Det var svært mange tall og detaljer i Tom Johnsens orientering, så det er 
ikke mulig å gjengi alt her. Men hovedpoenget ved hele reformen er at det skal bli flere politifolk ute 
blant befolkningen til enhver tid. Ved en inntruffet hendelse skal det gå kortere tid før politiet er på 
plass. Dette har en tenkt å oppnå ved at flere patruljer er «ute i felten», sammenlignet med dagens 
situasjon. På de stedene hvor dette opplegget er gjennomført som et forsøk, viser det seg at det har 
vært en stor suksess at alt etterforskningsarbeid gjøres på stedet. 
Det overordnede målet med Nærpolitireformen: 
"Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle 

handlinger, og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen 

bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens 

kriminalitetsutfordringer." 
Det er også en målsetning for prosjektet at 90 % av befolkningen skal ha max 45 minutters kjøretid til 
nærmeste politikontor. Hele reformen skal være gjennomført før høstens stortingsvalg. 
 
Sak 15 – 16/17: Innspill til idebanken. 
Møtedeltagerne ble plassert i grupper for å komme med ideer og forslag til følgende punkter: 
Foredrag – besøk med foredrag – bedriftsbesøk – turer – tilstelninger/fester – interne ressurser. 
Resultatet av denne «idémyldringen» ble samlet inn og vil bli bearbeidet i etterkant. 
 
Sak 21 - 16/17: Eventuelt. 

- Kort om klubbanalysen, hva kan vi gjøre bedre. Det vil bli en oppfølging senere. 
 
Ord for dagen (kom til slutt denne gangen):  
Asbjørn leste et artig dikt av Ann Heidrun Skår om sofaekspertene. 
 
Helge Rustad,  
sekretær  
 


