
  
 
 

 
    

 
 
 
 

VEDTAKSPROTOKOLL 
 

for 
 

Kiwanis Club Elverum 
 

Revidert og oppdatert pr 10. januar 2018 

 
 

Hensikt. 
Protokollen har til hensikt å lette 
arbeidet for styret og komiteene ved 
at den gir en samlet, enkel og lett 
tilgjengelig oversikt over alle vedtak, 
av varig karakter, som er fattet. 
Derved unngår en å diskutere samme 
sak flere ganger, og saker kan løses 
raskt ved henvisning til protokollen. 
 

Bruk og vedlikehold av 
protokollen. 
Vedtak som skal inn i protokollen, 
skal vedtas i medlemsmøte. Når 
vedtak fattes skal det også samtidig  
vurderes, og fattes beslutning om, 
hvorvidt det skal inn i protokollen.  
 

 
Slik bestemmelse tas med i møte-
referatet.  
Vedtak som ikke lenger har noen 
hensikt, behandles på samme måte, 
og skal tas ut av protokollen. 
Før saker tas opp til vurdering skal 
styret fastslå om det er fattet vedtak 
tidligere som løser saken. 
Oppdatert versjon av protokollen 
skal alltid forefinnes hos styrets 
medlemmer, komite- og prosjektled-
erne og være utlagt på klubbens nett-
sted - medlemssidene.  
Revidert utgave av vedtaksproto-
kollen sendes til alle medlemmer 
sammen med årsmeldingen, slik at 
alle blir oppdatert hvert år. 
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A. LOVER OG REGLER 
  

1. Klubblover (ref. vedtak 5. nov 2013) 
Våre klubblover er STANDARD KLUBBLOVER OG REGLER; REGISTRERT 2013. 

2. Saksliste for årsmøtet (ref. vedtak 7 sep. 2004) 
Årsmøtet avholdes nærmest mulig månedsskiftet september/oktober etter følgende saksliste: 
– Konstituering 

 – Årsberetning 
 – Regnskap 
 – Innkomne saker 
 – Arbeidsplan og budsjett for neste år 
 – Valg. (Jfr. Klubbloven artikkel 5). 

 
Om konstitueringen. Presidenten leder normalt årsmøtet. Det velges referent og to protokoll-
underskrivere. 

 Saker som ønskes behandlet må være styret i hende minst 3 uker før årsmøtet. 
 
B. MØTER 
 

1. Møtedager. Våre møtedager er annenhver tirsdag på ulike ukenummer  (ref. klubbeloven regel G). 
Møtested er Møteplassen Elverum. Møtene starter kl. 19.00, og skal normalt være avsluttet kl. 21.00. 
Møtene kan også være driftsbesøk, utflukter o. l; etter egen timeplan. 
 

2. Dugnadstimer og frammøte på medlemsmøter. Internt er det nødvendig at det enkelte medlems 
dugnadstimer og deltagelse på klubbmøter noteres. I årsrapporten derimot er det kun klubbens samlede 
dugnadstimetall og frammøteprosent som skal presenteres. 
 

3. Andre deltakere. (Vedtatt 7 sep. 04). Medlemmenes ledsagere (kone, samboer o l) kan gis anledning 
til å delta på medlemsmøter. Slik deltakelse angis normalt i årsplanen, for øvrig etter styrets 
bestemmelse. Medlemmene kan ta med seg potensielle medlemmer som ”gjester” på alle klubbens 
møter; jfr. regler for opptak av medlemmer – avsnitt C; pkt. 2. Se også tiltaksplan for klubbutvikling. 

 
C. MEDLEMMER 

1. Opptak av medlemmer. (Vedtatt 7 sep. 04). Alle medlemmer kan komme med forslag om nye 
medlemmer. Styret avgjør om noen kan opptas som medlem av klubben (se pkt 2). Selve opptaket skal 
foregå på medlemsmøte etter en egen seremoni som vist i vedlegg 1. 

2. Introduksjon av nye medlemmer (vedtatt 7 sep. 04). Medlem som har forslag til kandidater for 
opptak informerer presidenten om at han/hun ønsker å foreslå en person for medlemskap i klubben. 
Om nødvendig må vedkommende legge frem fyldige opplysninger om vedkommende som blir 
foreslått. Presidenten tar dette opp i styret, som så fatter beslutning om å anbefale kandidaten til 
medlemskap. Forslagsstilleren oppnevnes som fadder. Anbefalingen legges frem på et medlemsmøte 
hvor det så evt bifalles at vedkommende kan inviteres som gjest til noen medlemsmøter. Dersom det i 
løpet av denne perioden ikke innkommer innvendinger fra medlemmene mot styrets anbefaling, fatter 
styret det endelige vedtak, etter å ha mottatt skriftlig søknad om medlemskap, anbefalt av et medlem 
(eget skjema fås hos sekretæren). Hvorvidt innvendinger fra kun ett medlem skal regnes som veto eller 
ikke, må fastsettes i et medlemsmøte. Vanligvis bør det være tilstrekkelig med et kvalifisert flertall 
ved avstemning. 

3. Ved utmelding fra klubben (vedtatt 29.jan 2008; sak 32-07/08). Ved utmeldinger fra klubben sender 
presidenten et brev til den som melder seg ut. Her bekreftes at utmelding er mottatt og at nødvendige 
tiltak er iverksatt. Evt. bør årsaken til utmeldingen etterlyses dersom den ikke er kjent. I brevet 
fremføres en tilbørlig takk for vedkommendes innsats, tilpasset i det enkelte tilfelle. Andre forhold kan 
om ønskelig tas med. (vedtatt. 15. nov 2017; sak styret 14- 17/18). 
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D. KOMITEER OG PROSJEKTER 
 

1. Årsmøtet oppnevner følgende faste komiteer (ref Klubbloven; Valgfrie klubbregler, regel I): 
Klubbutviklingskomite, Programkomite, Humanitærkomite og Revisjonskomite. 
 
I tillegg oppnevnes følgende: Dugnadskomite, Kiwanisgrillkomite, Fest – og huskomite, 
Materiellforvaltning- og valgkomite, Kalenderkomite og Kommunikasjonsleder. 
Ved behov kan andre komiteer oppnevnes av presidenten og styret i samsvar med klubblovene. 

  
 Bruk av prosjekter. De enkelte humanitære tiltak som klubben vedtar å igangsette og drive bør 

organiseres som egne, frittstående prosjekter i størst mulig grad. Det utarbeides et eget prosjekt-
skjema for det enkelte prosjekt der grunnlag, ansvar, omfang, varighet og ressurser beskrives. Dette 
danner grunnlag for å utarbeide en prosjektplan.  
Prosjektlederens ansvar rent administrativt er som beskrevet for komiteene i vedlegg 2.   
 

2. Retningslinjer for komite-/prosjektarbeidet. (Ref. vedtak 7 sep. 04) 
En stor del av arbeidet i klubben forutsettes planlagt og gjennomført av komiteene og opprettede 
prosjekter. Disse er i tillegg rådgivere for styret og gjennom dem fordeles arbeidsbyrdene. Derved 
skapes det involvering og reelt ansvar for klubbens aktiviteter og virksomhet for det enkelte medlem. 

 Komiteenes/prosjektenes mandat, arbeidsområder og retningslinjer for arbeidet er gitt i vedlegg 2. 
 
3. Retningslinjer for sosial støtte. 
 

a. I hovedsak skal all vår støtte gå til underpriviligerte i samfunnet med prioritet til barn og unge. Det 
skal vektlegges at midlene som bevilges går mest mulig direkte til dem vi ønsker å støtte. 

 Det gis normalt ikke støtte i saker som er fastsatte kommunale, lovpålagte aktiviteter. Når slik støtte 
likevel unntaksvis kan gis skal det skje gjennom vedtak på medlemsmøtet.  
 

b. Spontanaksjon. I tilfelle styret, presidenten eller noen av medlemmene mener at økonomisk støtte 
eller hjelp bør gis umiddelbart, har styret fullmakt til å disponere inntil 5000 kroner. Når slikt 
vedtak fattes, skal det være flertall i styret. 

 
4. Program. Forrige og Neste president skal inngå i programkomiteen. De andre medlemmene velges 

fritt. Klubben har, av praktiske årsaker, felles Program- og Klubbutviklingskomite. (Rev aug. 17) 
 

5. Klubbutviklingskomiteen. Faste medlemmer er presidenten, forrige og neste president. 
 

E. PLANLEGGING 
 

1. Mål for neste Kiwanisår. (Rev 7 sep. 04) 
 På- og avtroppende styre skal sammen utarbeide arbeidsgrunnlag for neste Kiwanisår, som legges 

frem for og behandles av årsmøtet – jfr. avsnitt A, pkt. 2. Ansvarlig for sammenkalling er påtroppende 
president. Om innspill fra komiteene – se vedlegg 2. 

 På bakgrunn av årsmøtets vedtak utarbeider styret en detaljert tiltaksplan for sitt arbeid.  
 

F. ØKONOMI 
 

1. Betaling av regninger. 
Den som er ansvarlig for et prosjekt, attesterer regninger før kassereren betaler dem. 

2. Godtgjørelser. (Ref. vedtak 10 jan 2002) 
a. Medlemmer som pålegges å representere vår klubb for eks. ved Distriktstyremøte,   
       interklubbmøter, divisjonsmøter, jubileer o. l. skal ha kjøregodtgjørelse som er kr. 2,00 pr km. 

Den det gjelder sender regning til klubbens kasserer. 
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G. OPPMERKSOMHETER O L  

1. Dødsfall. 
Egne medlemmer: Bårebukett med sløyfe. Ved deltagelse i eventuell seremoni etter begravelsen, 
stiller presidenten, eller den han/hun bestemmer, for å framføre noen ord på klubbens vegne. 
Ektefeller, barn og foreldre: Blomster til hjemmet. 

2. Når medlemmer runder år. 
 50 år: Blomster. 
 60 år: Krystallvase/gavekort (SEKR vurderer i det enkelte tilfelle – jfr. styremøte nr. 3/05-06). 
 70 år: Blomster eller annen passende oppmerksomhet etter styrets bestemmelse. 
 75 år, 80 år og eldre: Etter styrets bestemmelse (ref. sak 12/05-06, vedtak 26 okt. 2005). 

3. Medlemsverving.  En som skaffer et nytt medlem til klubben, kalles fadder, og skal som honnør gis en 
flaske rødvin eller annen passende oppmerksomhet. 

4. Foredragsholdere med flere. Foredragsholdere, ledere ved bedriftsbesøk og lignende skal gis en 
flaske rødvin eller annen passende oppmerksomhet. 

5. Besøk ved andre kiwanisklubber. Ved første besøk skal vår vimpel gis som oppmerksomhet fra vår 
klubb. Oversikt over tildelingen føres av sekretæren og plasseres bakerst i denne protokoll. 

6. Etter langt medlemskap eller verv som president. (Endret 2012). Etter 10, 15 og 20 års medlem-
skap tildeles en plakett med klubbens emblem og medlemmets navn. Samlet medlemskap i klubben 
skal telle med som ansiennitet.  

 Etter 25 år tildeles ”Legion of Honour”, diplom og 25-års medlemsnål. Gjentas hvert 5te år.  
Avgått president skal hedres med en plakett. 

 
7. Kiwanisprisen. (ref vedtak årsmøte 26. sep 2006). 
 Det kan deles ut en pris på kr 10 000,- årlig til organisasjoner eller enkeltpersoner som har gjort en 

fremragende innsats for barn/ungdom/funksjonshemmede.  Se statutter av 10.feb 2007. (Rev aug 17) 
 

X. KIWANIS CLUB ELVERUMS VIMPEL 
 Følgende har fått Kiwanis Club Elverums vimpel, så langt vi vet pr 26. oktober 2015: 

KC Nordby, KC Lillestrøm, KC Kongsvinger, KC Eidsvoll, Elverum Politistasjon, Sætre Aldershjem, Moen 
Aldershjem, Skogveien aldershjem (beror Frivillighetssentralen), Pilkington, Bjølseth Caravan, Sperre Støperi, 
Kredittkassen, Per Bodal, Per Ivar Svendsen, Kristian Åmodt, Ellen Dambakken, Thor Christian Berg, Strandsjø 
Kursgård og Potetkafe, Hernes Korforening, Skogmuseet (15 okt 04), Statsministeren i Lucky Næroset (19 jun 07), 
Kastriot Faci Kiwanis Club Shkoder (20. nov 07), VG Div Indre Østland/Galaasen (8. apr 08), Guvernør Kari 
Rasmussen (8. apr 08), Kiwanis Club Skedsmo (8. apr 2014) og Møteplassen Elverum (21. nov 2017).  
 

Y. ØIENMEDALJEN M. FL. 
 

Medalje  nr.  Navn     Utdelt 
78  Asbjørn Schjølberg 17. juni 2008   på Rogstadbakkvollen 
92  Bjørnar Pedersen  19. mai 2009   på Galleri ORO 
124  Arne Johan Sigstad 13. desember 2011  på Gravberget gard 
131  Steinar Vollestad  28. august 2012   på Rustadsetra 
152  Oddvar Nyberget  27. august 2013   på Skogmuseet (Paviljongen) 
160  Christian Andersen 17.  juni 2014  på Skogmuseet (Paviljongen) 
178  Helge Rustad  16.juni 2015  på Lille Gråberg 
179  Arne Nersveen  16. juni 2015  på Lille Gråberg. 
183  Magne Rønningen 21. juni 2016  på Nordhue. 
192  Odd Rotbakken  16. desember 2016  i Festsalen, Moen. 
201  Harald Langeid  15.desember 2017 på Møteplassen Elverum 
202  Snorri Djurhuus  15. desember 2017 på Møteplassen Elverum 
 
Andre utmerkelser  
Hixon-medaljen til Håkon Rønning   3.  juni 1999  på Galleri ORO. 
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 Vedlegg 1 til Vedtaksprotokollen 

 
SEREMONI VED OPPTAK AV NYTT MEDLEM 

 

i Kiwanis Club Elverum 

Selve opptaket skal foregå på et medlemsmøte og følger normalt denne prosedyre: 
(Sekretæren må sørge for at klubbens banner er til stede og at lys og det som skal deles ut er på plass). 

1. Presidenten tenner et stearinlys. (Ett lys for hver dersom det er flere som opptas 
samtidig).  

2. Han kaller fram fadderen/fadderne, (den/de som har foreslått det/de nye 
medlem(ene)) og den/de som skal opptas som medlem i klubben.  

3. Fadderen introduserer det nye medlem slik at de øvrige medlemmer blir 
kjent med vedkommende.  
Presidenten sier: ”Vi har nå tent et lys som du vil få på din plass. Lyset symboliserer 
at Kiwanis skal arbeide for å spre lys og varme til medmennesker som trenger støtte og 
oppmuntring. Måtte ditt lys brenne i hele din tid!” 

4. Sekretæren leser opp KIWANIS grunnprinsipper.  

5. Presidenten spør så vedkommende: Er du er villig til å etterleve disse 
grunnprinsipper?     

6. Når vedkommende har svart ”Ja”, fester presidenten medlemsnåla på 
det/de nye medlem/mer og gratulerer vedkommende.  
(Når flere opptas samtidig bør pkt 5 og 6 gjennomføres for hver enkelt i tur.) 

7. Presidenten overrekker de innrammede Medlemsbeviset, klubbens 
historiebok, diverse annet informasjonsmateriale, medlemsliste og evt. 
profileringsartikler. 

8. Sekretæren, eller fadderen, bærer så det nye medlemmets brennende lys og 
setter det på vedkommendes plass. 

9. Det/de nye medlem/mer går så og setter seg. 

10. Presidenten ønsker så ”Velkommen til vår klubb og i vårt selskap”. 

 

Deretter formanes fadderen (evt. flere) som har ansvar for det nye medlem at medlemmet må følges 
opp slik at vedkommende føler seg hjemme i klubben. Fadderen tar jevnlig kontakt med det nye 
medlem slik at eventuelle spørsmål kan bli besvart så tidlig som mulig. Dette er spesielt viktig i den 
første tiden. 
Til slutt formaner presidenten de øvrige medlemmer om å ta vare på det nye/de nye medlemmer på 
beste måte, sørge for at de trives i klubben og hjelpe dem når det trenges. 
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Vedlegg 2 til Vedtaksprotokollen 
 

KOMITEER OG PROSJEKTER – mandat, ansvarsområder og arbeidsrutiner  
 
Generelt. Vedtaksprotokollens avsnitt D, pkt. 1 lister hvilke komiteer som oppnevnes årlig av 
årsmøtet. Her slås det også fast at det kan opprettes andre komiteer eller prosjekter ved behov.  
Pkt. 2 omhandler retningslinjer for komitéarbeidet og de generelle deler av disse gjelder også for 
prosjekter, mens oppgavene for disse fastsettes ved oppnevnelsen. 
For at ordningen med komiteer og prosjekter skal virke etter hensikten er det viktig at alle er klar 
over deres ansvar og hvordan arbeidsordningen er tenkt i praksis, herunder fordeling mellom 
komiteene/prosjektene, styrets medlemmer og medlemsmøtet. Dette vedlegget inneholder 
komiteenes mandat, arbeidsområder og regler for arbeidet.   
 

Arbeidsordning.  

1. Klubbsekretæren (SEKR) holder orden på klubbens korrespondanse, herunder kan det føres 
postjournal eller dagbok som gir oversikt og letter oppfølgningen av sakene. Dersom post kommer 
direkte til komiteene skal de snarest varsle sekretæren og etter avtale sende ham en kopi. Når 
sekretæren mottar post fordeles det kopi til den komité som skal behandle saken. Det er 
avgjørende med et godt og tett samarbeid mellom sekretæren og komiteene/ prosjektene. 
Prosjekter forholder seg også til disse og til evt. spesielle arbeidsordninger som er fastsatt i 
godkjent prosjektskjema. 
 

2. De enkelte komiteene er rådgivere for styret og behandler tildelte saker etter deres art og 
fremmer en anbefaling om tiltak m v til styret; normalt via sekretæren. Styret avgjør hvordan 
saken videre skal håndteres, evt. fremlegger den for medlemsmøtet. 
Hvilke gjøremål og oppgaver de enkelte komiteene har, er gitt nedenfor. 

 

3. Når avgjørelse er tatt sørger sekretæren/ respektive komité/prosjekt for gjennomføringen.  
Resultatet rapporteres til styret og evt. medlemsmøtet etter avtale. 

 
Felles mandat for alle komiteer (nytt herfra og ut dokumentet) 
Den enkelte komite har følgende generelle oppgaver innenfor sitt definerte ansvarsområde: 

a) Være styrets rådgivende organ  
b) Vurdere og evt. fremme nye ideer til tiltak og aktiviteter 
c) Vurdere, planlegge og iverksette tiltak i h t sitt mandat og klubbens årlige tiltaksplan 
d) Behandle saker/spørsmål som blir forelagt av styret og fremme forslag til handling 
e) Holde oversikt over tildelte midler i budsjettet og situasjonen på respektive konti 
f) Rapportere, i nødvendig grad, status i arbeidets gang til styret og medlemsmøtet  
g) Foreslå arbeidsoppgaver som skal inn i arbeidsgrunnlaget for det enkelte år  
h) Utarbeide innspill til årsberetningen for sitt ansvarsområde, i samarbeid med sekretæren 
i) Utarbeide innspill til budsjettforslaget for det enkelte år, i samarbeid med kassereren. 

 
Programkomiteen 
 
Ansvarsområde: Klubbens halvårlige aktivitetsplaner og forberedelser for møter/besøk. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 utarbeide og fremlegge forslag til klubbens halvårlige aktivitetsplaner for styret, koordinert 
med aktiviteter i Kiwanis Norden og øvrige komiteer (før 1. juni og 1. desember hvert år) 

 ivareta forberedelser for kåserier/besøk (tilsv.), herunder nødvendige avtaler, i samarbeid 
med SEKR 

 bidra, ved behov, i annonseringen av neste møte. 



 Kiwanis Club Elverum      
 

  7

Klubbutviklingskomiteen 
 
Ansvarsområde: Klubbens treårige aktivitetsplaner for klubbutvikling; jfr. direktiv fra KIDN. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 utarbeide og ajourholde en treårs aktivitetsplan for klubbutvikling som inneholder 
målsetting, tiltak og handlingsplan og angir ansvar, rapportering og evaluering 

 fokusere på møtestruktur og innhold samt humanitære aktiviteter og medlemsverving 
 holde seg orientert om pågående vekstarbeid i Kiwanis for øvrig 
 utarbeide rapporter som vedlegges de faste kvartalsrapportene til Viseguvernøren. 

 
Humanitærkomiteen 
 
Ansvarsområde: Klubbens utadrettede humanitære aktiviteter, unntatt fast etablerte prosjekter. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 planlegge og iverksette tiltak som går ut på å stimulere, utvikle og opprettholde gode 
humanitære relasjoner overfor det omkringliggende samfunn  

 utføre og følge opp pålagte humanitære oppgaver i h t den årlige tiltaksplanen 
 gi innspill til årsberetningens avsnitt Humanitære aktiviteter. 

 
Søknader om sosial støtte på beløp fra kroner 2000,- og lavere avgjøres av komiteen alene. Når det 
gjelder større beløp enn dette følges reglene ovenfor. 
 
Komiteen har ansvaret for alle forhold når det gjelder produksjon og distribusjon av Kiwanis-
dukken innenfor rammen av Kiwanis Nordens retningslinjer. Sykehuset Innlandets forskjellige 
avdelinger, Ambulansetjenesten og evt. tilsvarende er viktige samarbeidspartnere, men også andre 
kan og bør vurderes.  
 
Dugnadskomiteen  
 
Ansvarsområde: Klubbens dugnadsaktiviteter for å skaffe midler til sin aktivitet, unntatt innkjøp, 
drift og vedlikehold i f m Kiwanisgrillen. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 utføre og følge opp dugnadsoppgaver i h t den årlige tiltaksplanen, med støtte fra resten av 
medlemmene 

 etablere og vedlikeholde Kiwanisgrillen i samarbeid med Grillkomiteen.  
 

Grillkomiteen:  
 
Ansvarsområde: Innkjøp, drift og vedlikehold av Kiwanisgrillen og tilhørende aktiviteter. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 samarbeide med Dugnadskomiteen hva angår etablering og vedlikehold av selve grillen 
 sette opp bemanningsplan for grillen i samarbeid med SEKR, herunder foreslå leder for 

hele oppdraget og en ansvarlig for hver dag 
 gjøre avtaler og iverksette nødvendige innkjøp for driften av grillen (matvarer, utstyr, 

tilbehør og hjelpemidler) i samarbeid med KASS. 
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Fest og huskomiteen: 
 
Ansvarsområde: Servering på klubbens møter. Arrangement av interne festligheter. 
 
Oppgaver og gjøremål:  

 forberede og servere et enkelt måltid/bespisning i forbindelse med klubbmøtene 
 planlegge, organisere og gjennomføre interne fester og tilstelninger i h t årsplanen. Ved 

større arrangementer kan komiteen bli forsterket med flere medlemmer 
 støtte spesielt opprettede komiteer/prosjekter for større arrangementer 
 lede oppryddingsarbeidet etter alle typer servering og tilstelninger innen ansvarsområdet. 

 
Det er en forutsetning at komiteens arbeid ved behov støttes av øvrige medlemmer.  
Komiteen samarbeider tett med Programkomiteen og styret slik at tilstelningene kommer med på 
halvårsprogrammene. Samarbeider nært med SEKR når det angår innbydelser m. m.  
 
Kalenderkomiteen:  
 
Ansvarsområde: Kiwaniskalenderen; oppsett, layout, produksjon og organisering av salget. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 planlegge, produsere og gjennomføre årlig utarbeidelse og salg av Kiwaniskalenderen 
 samle inn bilder fra Elverum og nabokommunene og innhente evt. godkjenning for bruk hos 

eventuelle bidragsytere 
 velge trykkeri og fastsette/godkjenne kalenderens layout i samarbeid med trykkeriet 
 inngå prisavtale med trykkeriet; evt i samråd med styret, og fastsette årets salgspris. 
 avtale levering/henting av ferdige kalendere og organisere salget som medlemmene 

gjennomfører etter egen plan 
 spre informasjon om/reklame for kalenderen på tilgjengelige media og hos eventuelle 

kommisjonærer i Elverum; herunder inngå og underskrive avtaler 
 bistå medlemmene med råd og støtte i salget av kalenderen. 

 
Komiteen samarbeider nært med kassereren i økonomiske spørsmål. 
Komiteen har vide fullmakter når det gjelder det tekniske arbeidet med kalenderen, mens saker av 
overordnet, prosjektmessig og prinsipiell karakter forelegges styret for avgjørelse. 

 
Kommunikasjonsleder: 
 
Ansvarsområde: Alle kommunikasjonsaktiviteter, inkludert klubbavis og kontakt med media. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 utarbeide og distribuere klubbavisen Ugleluren med jevne mellomrom 
 holde god kontakt med alle aktuelle media, herunder lokalpressen og TV 
 drifte og oppdatere klubbens nettsted og eventuelle sider på sosiale medier 
 spre informasjon slik at klubben og dens virke blir best mulig kjent i befolkningen 
 motta og bearbeide informasjon fra alle ledd i klubben med henblikk på utadrettet 

informasjon 
 samarbeide og sende innspill til KIDNs webmaster og redaktør for Kiwanisnytt. 
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Materialforvaltning/Valgkomite 
 
Ansvarsområde: Forvaltning av klubbens eiendeler. Valgforberedelser. 
 
Oppgaver og gjøremål: 

 holde oversikt over alle klubbens eiendeler og hvor de befinner seg til en hver tid 
 utarbeide og oppdatere en oversikt over alle eiendeler - inventarliste som fremlegges for 

årsmøtet sammen med årsberetningen 
 utarbeide forslag til valg av tillitsvalgte til styret til valgmøtet i slutten av februar 
 utarbeide forslag til sammensetning av komiteene for fremlegging på årsmøtet. 

 
 
 
Disse regler er revidert og enstemmig vedtatt på styremøte 26. september 2017. Revidert pr. 18 
okt. 2017 av styret og etter enighet i medlemsmøte.  


