
Kiwanis  Club Elverum 

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

 

Elverum, 23. november 2016 
Referat fra medlemsmøtet 22. november 2016. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 
Fremmøtte: 27+3=30 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Aage Faldmo, Knut 
Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Kjell Olsen, 
Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Helge Rustad,  Magne 
Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Falk Bakke, Knut Monsbakken, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Nils H. Rustad, Steinar Solberg, Ketil 
Storfjell.  
Ledsagere: Torill Hald Oftebro, Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg. 
 
Ord for dagen: Om du synes det er surt og kaldt, sett deg i et hjørne, der er det 90 grader. (Asbjørn). 
 
Sak 7-16/17: Åpning og faste poster. 

- Innkalling og referat godkjent. 
- Distrikt Norden tilbyr gratis jubileums T-skjorter fra restlageret. Sekretæren tok opp bestilling. 
- Fire av medlemmene skal delta på en trivselsundersøkelse ved Moen. 
- Kalendersalg vil også foregå i noen forretninger i Elverum. 
- Svartholtet barnehage har fått et takkebrev der det er gjort rede for hva pengegaven er brukt til. 
- Blomster er sendt til Nils H. Rustad i anledning hans mors bortgang. 
-  

Sak 8-16/17: Visit Elverum-Regionen. Foredrag ved Ingvild Haugbråten. 
Et godt besøkt medlemsmøte fikk høre et meget interessant foredrag av en svært engasjert og dyktig 
foredragsholder! Selve begrepet Visit Elverum-Regionen er et reiselivsprosjekt, et samarbeid mellom 
kommunene Våler, Elverum og Åmot. Stor-Elvdal er også i ferd med å bli med i dette samarbeidet. 
Det er veldig viktig at de forskjellige aktørene innenfor reiselivet vet om hverandre, at ikke store og 
viktige arrangementer kolliderer i tid. Ikke minst gjelder dette hotellkapasitet! 
Det diskuteres også et navnebytte, for navnet Glommaregionen vil kanskje gi en større følelse av 
tilhørighet for de andre kommunene. Men det er også planer om å se det i enda større perspektiv ved at 
det kanskje etableres et landsdelsprosjekt som vil omfatte 7 fylker (Visit Oslo-Regionen). 
Vi fikk også høre om viktige suksessfaktorer, som f.eks.: Lære av de som lykkes - og unne hverandre 
suksess.  
 
Sak 9-16/17: Valgsystemet i Kiwanis. 
Asbjørn orienterte om hvordan vårt valgsystem er organisert, med valg i februar – som så stadfestes på 
årsmøtet et drøyt halvår senere. Fordelene ved en slik ordning kan sammenfattes i ett ord: Kontinuitet. 
 
Sak 10-16/17: Nåler, merker o.a. 
Det blir kjøpt inn et lager av nåler og merker. Vesten er dyr, det arbeides videre med å finne et 
billigere alternativ. 
 
Sak 11-16/17: Eventuelt. 
Neste møte: Våler nye kirke tirsdag 6. desember kl. 18. 

 

 
Helge Rustad 
sekretær  


