
Kiwanis  Club Elverum 
 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

SEKRETÆREN Otto Kr. Borg, Djupmyrv. 7 B, 2406 Elverum                       otto.kr.borg@gmail.com 
 
REFERAT FRA STYREMØTE NR. 3 - 14/15 . 
 
Tid og sted : 4. mai 2015, kl. 1200, i lokalet Lille Gråberg. 
 
Tilstede: Steinar Vollestad, Arne J. Sigstad, Arne Nersveen, Ingvar Haugen, Bjørnar Pedersen, 
og Kjell Olsen. 
Sekretær, Otto Kr. Borg hadde gyldig forfall. 
 
Sak 09 -2014/15. Invitasjon av Neste Guvernor, Kiwanis Norden, med en ledsager til Elverum 
i forbindelse med de Nordiske Jakt- og Fiskedager 2015. 
Harald har reservert på Vesterhaug Gård, og har sendt invitasjon pr. eMail. 
Vedtak; Klubben betaler for EN overnatting med frokost for to, - kr. 1 100,-. 
 
Sak 10 -2014/15. Jubileumskonventet i Drammen, 2015. 
"Påmeldingsportalen" er lagt ut på nettsidene.  
Hvem sender vi som klubbens delegater, og eventuelt hvem andre ønsker å delta. 
Distriktet betaler ikke for neste viceguvernorer. 
Vedtak; Påmelding tas opp som tema på første arbeidsmøte. 
 
Sak 11 -2014/15. Økonomi, Nepalkatastrofen. 
 
Vedtak; Styret bevilger kr. 5 000,-. Kassereren besørger betaling i samsvar med eMail fra 
Distriktet. 
 
Sak 12 -2014/15. Økonomi, Budsjett. 
Kassereren redegjorde for situasjonen pr. dato. Vi ligger ganske bra i forhold til budsjett. Vi har 
foretatt en donasjon som det ikke var budsjettert for, men siste årsmøte ga aksept for eventuelt å 
bruke litt fra innestående midler. 
Vi står igjen med en overføring til Eliminate. 
Det mangler innbetalt kontingent fra ett medlem. Styret må følge opp saken i samråd med 
vedkommende's fadder. 
 
Sak 13 -2014/15. ”Vi raket”- dugnadstimer. 
Det ble utført 129 dugnadstimer ved rakingen på uteområdene ved Norsk Skogmuseum. Det er 
ca. samsvarende med tidligere tilsvarende dugnader. 
Kasserer har sendt faktura. 
Det ble noe mineralvann til overs etter dugnaden. Det er innelåst i rom 5, andre etasje, Lille 
Gråberg. 
 
Sak 14 -2014/15. Bisettelse, Kiwanismedlem Arne Murud. 
Kasserer bestiller bårebukett med sløyfe, i henhold til Vedtaksprotokollen. 
Tekst på sløyfe; Takk for alt. Kiwanis Club Elverum. 
Presidenten forbereder å si noen ord i Elverumhovedkirke, eller ved etterfølgende minnestund, i 
forhold til hva pårørende ønsker, i henhold til Vedtaksprotokollen. 
Invitasjon til minnestund er meddelt klubbens styre. Steinar Vollestad, Arne Nersveen, Arne J. 
Sigstad, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, og Harald Langeid representerer klubben. 
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Sak 15 -2014/15. Mail fra Mental Helse Ungdom. 
Det ønskes tilbakemelding. Presidenten melder tilbake at vi ønsker å støtte som tidligere. 
 
Sak 16 -2014/15. Vedtaksprotokollen. 
 
Vedtak; Pkt. G.4. Foredragsholdere med flere. 
Teksten endres til følgende ordlyd: Foredragsholdere, ledere ved  
bedriftsbesøk og lignende gis en flaske rødvin, eller annen passende artikkel. 
 
Sak 17 -2014/15. Bevertning ved våre møter i lokalet Lille Gråberg. 
Møtekostnadene er blitt større etter flyttingen til Lille Gråberg. Dels fordi vi nå betaler lokalleie, 
og dels fordi bevertningen pr. kuvert koster noe mere enn hva vi hadde i forhold til Moen. 
En antydning om å øke egenbetalingen pr. møte synes å ikke være populært. Et annet alternativ 
kan være en enklere bevertning. 
Vedtak: Dette tas opp som tema under årsmøtet kommende høst. 
 
Styremøtet ble avsluttet med kaffe og kakebit. 
 
Takk for frammøtet. 
 
Vil vi - så kan vi. 
 
Med vennlig Kiwanishilsen 
 
Harald  
 
 
 
 
 


