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 Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 
         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 30. oktober 2017 
Referat fra medlemsmøtet 24. oktober 2017. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 16+1=17 
Tilstede: Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, 
Eli Løkken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn 
Schjølberg, Lars Øverby.  
Forfall: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, John Koppang,  
Harry Meljordshagen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne 
Berit Stenseth, Per Ola Stenseth Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsager: Inger Helene Nersveen. 
 
 
Sak 10 - 17/18: Åpning og faste poster.  Referat og innkalling godkjent. 

Referatsaker: 
- Knut Monsbakken har meldt seg ut av klubben. 
- Årets TV-aksjon. Kiwanis District Norden ga 323 000 kr. til aksjonen. 
- Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Kiwanis og JCI Norge. Vi tar en uforbindtlig 

kontakt med JCI på Hamar. 
- Falk Bakke mottok plakett for 10 års medlemskap i klubben. 
  
- Ord for dagen: Sekretæren leste et dikt om ikke å protestere mot urett i samfunnet, når denne 

uretten ikke rammer oss selv. 
 

Dagens tema: BRASSTASICK ved Magne Baugerud. 
 

Magne Baugerud ga oss ganske fort et begrep om hva Brasstastick er: Det er et korps bestående av 

blåsere og slagverkere. De spiller hardtslående, kul, rockete og vakker musikk for alle.  
Da korpset ble startet, var Falk Bakke den naturlige rådgiveren. Han har i mange år ledet et tilsvarende 
korps på Lillehammer, Utsiktsbakken brasssband. Oppstarten skjedde i 2011, men fra 2012 var det satt 
i system med ukentlige øvinger. 
Korpset er jo tenkt å skulle være både en faglig og en sosial mestringsarena for funksjonshemmede. 
Gjennom å delta i korpset læres konsentrasjon, samtidig som det gir motorisk trening. Og kanskje det 
aller viktigste: Det gir økt selvfølelse og selvtillit! Og det handler mye om sosialt samvær!  
I 2014 ble foreningen Brasstastick stiftet. Den har ansvaret for bl.a. uniformer og innkjøp av 
instrumenter, mens det er Elverum kommune som lønner lærerne som underviser. 
Det er stor stas med konserter, og det er spesielt populært å få være solist! 
 
Sak 11 - 17/18:Oppfølging av idemyldring. 
Asbjørn viste kort resultatene fra en tidligere idémyldring vedr. klubbutvikling, spesielt når det gjelder 
medlemsverving og flere inntektskilder. Dette er temaer vi kommer tilbake til på et senere 
arbeidsmøte. 

 
 

Helge Rustad, sekretær 
 


