
Kiwanis  Club Elverum 
 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

 
Elverum, 19. oktober 2016 

 
Referat fra styremøte nr. 1 for 2016-17 i Skogveien 19 (Loken)  
onsdag 19. oktober kl. 12. 
 
Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Arne Johan Sigstad, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Ingvar Haugen,  
Grethe Emblemsvåg og Helge Rustad. 
Forfall: Per Ola Stenseth.   

 
Sak 01 -16/17: Åpning og faste poster. 
Innkalling, sakliste og referat fra forrige styremøte enstemmig godkjent. 
Referatsaker:  
- Fra referat DS 1 KIDN; Undersøke muligheter for samarbeid med JCI Norway? 
- Takkebrev fra Ungdommens hus ble referert. 
- Skriv (presentasjon) fra Humanitærkomiteen i District Norden ble referert. 
 
Sak 02 -16/17: Hvordan skal vi ha det? (Asbjørn innledet). 
Som et minimum må det være styremøter foran Divisjonsmøtene, ellers ved viktige saker og evt. 
foran arbeidsmøtene. Styremøtene bør være korte og konsise. Informasjon om sakene bør være 
sendt ut på forhånd. Referatene bør også være kortfattede. Onsdag kl. 1030 er greit som normalt 
møtetidspunkt. LOKEN er OK som møtelokale. 
 
Sak 03 - 16/17: Status  
a. Økonomisk oversikt v/kasserer. 
Lite nytt siden årsmøtet.  
To bevilgningssaker:  
- Ekstra bevilgning til innkjøp av Kiwanisdukker, da budsjettet er overskredet. 
- 2500 kr. bevilget til beboer ved Sandbakken bofellesskap, i tillegg til tidl. bevilgning. 

 
b. Tiltaksplan v/presidenten.  
Det tilsendte forslaget til ”Styrets tiltaksplan” ble enstemmig bifalt. Dette er egentlig bare en 
huskeliste, da vedtak er gjort tidligere. 
 
Sak 04 - 16/17: Om årsmøtet.  
Det var en grei gjennomføring av årsmøtet. Protokollen er ferdig underskrevet og arkivert. 
Den nye styresammensetningen er nå registrert i Brønnøysundregisteret.. 
Arbeidet med neste styre skal ledes av neste president, på vegne av valgkomiteen.  

 
Sak 05 - 16/17: Komitesammensetning.  
Lista ble ikke behandlet på årsmøtet. Den ble nå gjennomgått.  
Medlemmene er plassert i ulike komiteer, men det forutsettes at alle bør kunne gjøre en innsats der  
hvor det er behov – uavhengig av komiteplassering. Lista vedlegges referatet. 
 
Sak 06 - 16/17: Neste halvårsprogram.  

 Programkomiteen er i arbeid. Det foreligger en idebank med forslag til temaer og 
bedriftsbesøk. Komiteen ønsker flere innspill fra medlemmene til idebanken! 

 KC Elverum skal arrangere DR 2 den 31. januar. Møtet blir på Moen. To fra KIDNs 
klubbutviklingskomite inviteres for å kåsere om gode metoder/ tiltak i klubbutvikling. 
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Sak 07 - 16/17: Klubbens 40-års jubileum i 2020.  
Tanker om hva vi skal gjøre i den anledning. Saken tas opp på neste styremøte og arbeidsmøte. 
 
Sak 08 - 16/17: Deltakelse på interklubbmøter.   
KC Kongsvinger skal arrangere et interklubbmøte 31. oktober. Det er enighet i styret om at vår  
klubb bør være godt representert der! Saken tas opp på kommende medlemsmøte. 
Enighet om at klubben generelt bør være godt representert på slike møter - minst 5-6.  
 
Sak 09 - 16/17: Våre tre høyest prioriterte saker. 
- Kiwanis motivasjon: Større fokus på Kiwaniskunnskap (om Kiwanis og hva vi gjør) på 

arbeidsmøtene. Det vil bli arbeidet systematisk fremover for å øke motivasjon og kjennskap. 
- Økonomi: Bør det lages et eget prosjekt med tittelen: Fremtidige inntektsmuligheter? Det blir 

laget et prosjektutkast som presidenten vil forelegge styret til behandling. 
- Flere medlemmer: Hvordan skaffe flere (og helst også yngre) medlemmer? Kontakt med Junior 

Chamber på Hamar? Tiltak for å etablere en ungdomsgruppe av aktive Kiwanismedlemmer? 
Hva med å invitere ungdommer til å hjelpe/være med oss på dugnader?  

 Gjør klubben mest mulig synlig i hverdagen! Bruk medlemsnåla!  
 
Sak 10 - 16/17: Eventuelt.  
- Samarbeid mellom UNICEF og KIWANIS: I forbindelse med neste års TV-aksjon må vi 

kanskje finne to representanter, en for Hedmark og en for Oppland. Vi avventer hva District 
Norden gjør i denne saken. 

- Nytt klubblokale/møtested: Mye tyder på at vi neste år kanskje ikke kan ha møtene på Moen. 
Vi må ha fokus på dette i god tid! Det bør kanskje lages et prosjekt og nedsettes en egen 
prosjektgruppe til å arbeide med denne saken.  

 
 
Neste styremøte: Tirsdag 8. november kl. 1730 på Moen (i forkant av arbeidsmøtet). 

 

 
 
 
Helge Rustad   
(sekretær) 


