
Kiwanis  Club Elverum 
 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

 
Elverum, 22. februar 2017 

 
Referat fra styremøte nr. 4 for 2016-17  
Tid og sted: Onsdag 22. februar kl. 1030 i Skogveien 19 (Loken). 
 
Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Arne Johan Sigstad, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Grethe Emblemsvåg,  
Per Ola Stenseth og Helge Rustad. 
Forfall: Ingvar Haugen, 

 
Sak 24 -16/17: Åpning og faste poster. 
Innkalling, sakliste og referat fra forrige styremøte godkjent. 
Referatsaker:  
Fra DS 2: 

- I tillegg til KIDNS Fond kan det søkes om tilskudd fra KIDNs ”avsatte midler” fra adm.tilskudd 
- Forslag om en form for premiering av årets klubb. Kriterier skal utarbeides.  (Se nettsidene) 

Fra Kiwanismodellen: 
- HSK har fått innvilget sin søknad om støtte til halleie 
- En person har fått innvilget sin søknad om økonomisk støtte  

 
Sak 25 - 16/17: Status økonomi og tiltaksliste (Arne N. og Asbjørn) 
En statusgjennomgang viser at vi ligger bra an i forhold til budsjettet. Vi er «i rute». 
Ingen endringer når det gjelder tiltaksplanen.  
 
Sak 26 - 16/17: Søknad fra Albaniahjelpen.  
Det forelå en søknad fra Albaniahjelpen om støtte til anskaffelse av ny buss.  
Styret vedtok at den årlige støtten til Albaniahjelpen på 15 000 kr. forlenges med ett år. Det inkluderer 
også støtte til busskjøp. 
 
Sak 27 - 16/17: Storm i Spania.  
Et barnehjem i Altea er skadet av uvær. Taket raste sammen. Barna måtte flyttes ut. KC Alfas del 
Pi vil skaffe penger til å reparere taket slik at barna kan flytte tilbake.  
Styret vedtok å bidra med en støtte på 1 000 kr. 
 
Sak 28 - 16/17: Prosjekt «Nytt møtested». 
Fase 1 kan avsluttes i og med at vi fortsatt kan være på Moen inntil videre, styret ber imidlertid 
prosjektgruppen om å fullføre deloppgavene i mandatets pkt 4 innen fristen.  
Styret ønsker også at prosjektgruppen fortsetter arbeidet med fase 2 fram til høsten 2018. Justert tekst i 
mandatet vil bli utarbeidet.  
 
Sak 29 - 16/17: Valg – forslag til nytt styre og komiteer. 
Valgkomiteen la frem sitt forslag til styre for 2017/2018. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Det 
forutsettes at Bjørnar overtar som president 1. januar 2018. De første tre månedene av kiwanisåret 
2017/18 fortsetter Asbjørn som president.  
Styret vedtok også forslaget til komiteer. Anne Berit Stenseth foreslås valgt inn i humanitærkomiteen. 
 
Sak 30 - 16/17: Klubbanalysen.  
Sammendraget av klubbanalysen ble gjennomgått. Styret gir sin tilslutning til konklusjonen. På neste 
klubbmøte skal det arbeides videre gruppevis med konkrete spørsmål angående 10 analyseområder: 
der et flertall har krysset av for punkter der vi kan bli bedre? 
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Sak 31 - 16/17: Eventuelt. 

- Kiwanisdukker: Det er bestilt 25 dukker. Det arbeides videre med at vi skal bestille 250 dukker 
til. Styret må vurdere hvor midlene skal tas fra. 

- Ang. søknad fra Frydenlund skole: Vi undersøker hvor stort beløp det søkes om. Vi er positive 
til primært å dekke utgiftene til de som ikke har råd til å delta. 

- Sekretæren innledet til en kort drøfting av temaet bursdagshilsener/kort. Et bursdagskort bør 
helst mottas på selve bursdagen. Helge ga uttrykk for at det er vanskelig for han å få til dette i 
praksis. Asbjørn sa seg villig til å overta utsendelsen av bursdagskort. 

- Motivasjonskonferansen i Drammen 22. og 23. april: Fra vår klubb deltar Harald, Asbjørn, 
Arne Johan, Bjørnar og evt. Per Ola. 

- Morsdagsaksjonen innbrakt 376 000 kroner til UNICEF. 
- Asbjørn og Bjørn C.R. deltar på årsmøtet i Møteplassen 
 
- Neste møte. Onsdag 19. april kl. 1030. 

 
 

Evaluering av styremøtet. Enstemmig konklusjon: Et meget bra forberedt og gjennomført møte. 
 
 
 
Helge Rustad   
(sekretær) 


