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Statutter 



STATUTTER FOR KIWANISPRISEN I ELVERUM 
 

1. Bakgrunn  
Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som arbeider 
aktivt for barn og unge, med ca. 300.000 medlemmer, i mer enn 8700 klubber, 
fordelt over hele verden. 
Kiwanis Club Elverum tilhører Kiwanis International District Norden, ble stiftet 
i 1980 og har i dag omtrent 36 medlemmer. I Norden har Kiwanis ca. 1600 
medlemmer fordelt på 69 klubber.   

 Kiwanis visjon er at verden skal være god å leve i for alle, med spesiell vekt på 
alle verdens barn. Organisasjonens motto er da også ”Barn først og fremst”. 
Vår innsats internasjonalt og lokalt dreier seg derfor om barn og unge, men på 
lokalt nivå støtter vi også av og til andre grupper som har behov for hjelp.  
Kiwanianere lever og handler etter 6 grunnregler utformet i tråd med visjonen, 
der verdigrunnlaget er VENNSKAP – OMSORG – TROVERDIGHET. 
Vårt daglige arbeidsmotto er: VIL VI – SÅ KAN VI. 
 

 KIWANISPRISEN 
  

2. Formål 
 Kiwanis Club Elverum har opprettet Kiwanisprisen for å: 

- støtte arbeidet med vanskeligstilte barn og ungdom i vårt nærmiljø 
- gi anerkjennelse for fremragende arbeid for og med barn og unge 
- oppmuntre til fortsatt å gjøre en innsats for barn og ungdom.  
 

3. Prisens størrelse 
 Prisbeløpets størrelse er 10 000,- kroner. Prisen kan i spesielle tilfeller deles på 

flere. I tillegg kan det deles ut mindre beløp, i forbindelse med prisutdelingen, 
som oppmuntring til kandidater som utpeker seg. Med prisen følger et diplom 
som synlig bevis. Prisbeløpet fastsettes for hvert år av klubbens styre.  

 
4. Kandidater 
 Prisen kan utdeles til foreninger, lag, organisasjoner o l, samt til enkeltpersoner 

som har utmerket seg med sitt engasjement for barn og unge i Elverum. Prisen 
kan også utdeles til kandidater utenfor Elverum kommune hvis deres innsats har 
hatt vesentlig positiv virkning i Elverum. 

 Prisen utdeles fortrinnsvis til igangværende prosjekter med et lengre perspektiv. 
 Det skal gis tilbakemelding til Kiwanis Club Elverum om hva prisen er  brukt til. 
 
5. Utdeling 
 Prisen deles ut årlig, forutsatt at klubbens økonomi tillater det. Tid og sted for 
 utdelingen bestemmes av klubbens styre. Utdelingen skal skje i verdige former 
 og normalt i forbindelse med en enkel tilstelning der presse, kommunal(e) 
 representant(er) og innbudte gjester bør være tilstede.  



 
BEHANDLING AV FORSLAG 
 
6. Kunngjøring 
 Prisen og fristen for innsending av forslag offentliggjøres i den lokale presse og 
 på andre måter som styret finner formålstjenlig. 
 
7. Innsending av forslag 

Enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner kan sende inn forslag på egne 
eller andres vegne.  
Frister for innsending, samt nødvendige adresser kunngjøres i forbindelse med 
offentliggjøringen. 

 
8. Saksbehandling 
 Styret i Kiwanis Club Elverum evaluerer forslagene og innstiller på 
 kandidat(er) til prisen og evt oppmuntringsbeløp - jfr pkt 3. 
 Plenumsmøte i Kiwanis Club Elverum avgjør hvem som skal få tildelt prisen. 
 Beslutning om at prisen ikke skal utdeles kan besluttes av medlemsmøtet. 
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Annonseutkast:  
 

 

Kiwanisprisen for Elverum 2007 
Kiwanis Club Elverum vil dele ut en pris til organisasjon/lag/forening 
eller personer som har utmerket seg i arbeidet med/for barn og unge  
i Elverum.  Prisens størrelse er på kr. 10.000.- Forslagsfrist 1 xxxx 
2007. Nærmere info på tlf. 62 41 36 97 eller til Kiwanis Club 
Elverum, Simleveien 42, 2406 Elverum 

 


