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VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

 

Elverum, 25. februar 2015 

Referat fra medlemsmøtet 24. februar 2015. 
Tid og sted: Lille Gråberg kl. 19. 
 

Fremmøtte: 23 medlemmer  
Tilstede: Olav Akselsen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar 
Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken Arne Nersveen,  
Rolf A. Nordby, Irene M. Nybu, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg,  
Arne J. Sigstad, Steinar Vollestad, Lars Øverby. 
Forfall:, Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Vegard Frøhaug, Geir Karlsen, Eli Løkken, ,  
Arne Murud, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Anne Berit 
Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
 
1. Godkjenning av referat og innkalling. 
Referatet fra jubileumsfesten 14.02.15, samt innkallingen til valgmøtet, ble enstemmig godkjent.  
 
2. Ord for dagen. 
Som et apropos til dagens ski-VM leste Arne J. Sigstad som ord for dagen et utdrag fra en fornøyelig 
historie av Kjell Aukrust: Lappalainen i rugekassa. 

 
3. Valg. 
Leder av valgkomiteen, Harald Langeid, presenterte komiteens innstilling. Dette forslaget ble vedtatt 
uten endringer eller merknader. Oversikten over styre og komiteer for neste Kiwanisår vedlegges 
referatet. 
 
4. Informasjon. 

• En hilsen fra Christian Andersen ble referert. Han kommer hjem på torsdag. Medlemmene ble 
oppfordret til å ta en telefon til ham! 

• På tide med en oversikt over kalendersalget! De medlemmene som fortsatt ikke har sendt inn 
oppgjør for solgte kalendere, bes om å gjøre dette snarest! Kontonummer er: 1822 32 98695. 

• To plaketter ble delt ut: Olav Akselsen for 10 års medlemskap, Harry Meljordshagen for 15 års 
medlemskap. 

•  Asbjørn presenterte en T-skjorte, som kan kalles for «jubileums-skjorte». Den skal først og 
fremst brukes i forbindelse med konventet i Drammen, men den vil også kunne brukes av oss – 
f.eks. i forbindelse med Jakt- og fiskedagene. 

• Bursdagskort ble delt ut – litt på etterskudd. 
 
5. Eventuelt. 

• Falk Bakke tok opp et par punkter: 
- Albaniahjelpen har sendt takkebrev til Kiwanis – han ser gjerne at det blir referert. 
- Hva med å la foredragsholdere på møtene våre motta noe annet enn en flaske vin som 

påskjønnelse. Hva med å la dem få en gjenstand som er produsert ved en lokal vernet 
bedrift i stedet for vinflaska? En god ide – som vil bli fulgt opp! 

• Før og nå! Arne Nersveen viste eldre bilder fra Elverum, samtidig som han også viste oss 
hvordan det ser ut i dag. Det var meget interessant, rart å tenke på at disse gamle bildene er fra 
en tid som vi husker selv. Begynner vi å bli gamle, mon tro? 

• Neste møte: Tirsdag 10. mars på Ådalsbruk Motormuseum. Innkalling kommer! 
 
 
Helge Rustad (referent) 


