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Elverum, 18. januar 2017 
Referat fra medlemsmøtet 17. januar 2017. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 
Fremmøtte: 19+1=20 
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar 
Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Kjell Olsen, Arne K. 
Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Lars Øverby.  
Forfall: Christian Andersen, Aage Faldmo, John Koppang, Harald Langeid, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Bjørn C. 
Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil 
Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Elisabeth Schrøder 

 
Ord for dagen: Bjørnar fortalte en nesten sann historie (!). 
 

Sak 17 - 16/17: Åpning og faste poster.  Referat og innkalling godkjent. 
Referatsaker: 

• Viste bilder fra presidentens og kassererens «julegaverunde» til Moen og Sætre. 

• Refererte takkebrev fra Frelsesarmeen. 

• Fest for funksjonshemmede blir arrangert onsdag 19. april. 

• Valgforberedelser. Kort orientering om valgordningen.  

• Ransler til Latvia. Vi har tidligere støttet dette prosjektet, men styret har vedtatt at vi ikke gir 
økonomisk støtte denne gangen. 

 

• Kveldens hovedtema: ELVERUM UNIFIED FOTBALL v/Bjørnar. 
Vi fikk høre historien fra oppstarten i 1998 og fram til i dag. Bakgrunnen var et ønske om å gi 
funksjonshemmede et tilbud om en form for fysisk aktivitet i hverdagen. Det hele ble ganske raskt en 
stor sportslig fulltreffer.  Allerede to år etter oppstarten deltok de med stor suksess på en turnering i 
Nederland. Og ikke mindre stort var det nok at de et år senere «nesten» slo de engelske 
verdensmesterne i en turnering i England! Fra 2006 har de deltatt på Norway Cup, hvor de flere ganger 
har gått helt til topps. Kiwanis Club Elverum har gjennom mange år vært en betydelig økonomisk 
bidragsyter for Unified, men de har sannelig gitt mye tilbake i form av god PR for Kiwanis! Og i de 
senere år har de vært våre gode støttespillere på våre dugnader på Skogmuseet! 
Det som er utrettet med denne gruppen av funksjonshemmede er imponerende! Her er «tapere gjort til 
vinnere»! Tenk hva dette har gjort med deres selvfølelse, og hvilke gode opplevelser av samhold og 
mestring dette har gitt dem! Bjørnar og hans gode medhjelpere fortjener en stor takk for sin innsats! 
 
 
Sak 14 – 16/17: 40-årsjubileet – valg av markeringsform. 
Dette er en sak som ble utsatt på et tidligere medlemsmøte, derfor beholdes saksnummer 14. Denne 
gangen gikk vi til skriftlig avstemming over hvordan jubileet skal markeres. Forsamlingen ble gitt fire 
alternativer å stemme over:  
1: Jubileumsfest i Elverum; evt. med gaver 
2: Reise for medlemmer og ledsagere 
3: Stor humanitær aksjon – som merkes! 
4: Dele ut en større gave til et godt formål 
 
Resultatet av avstemningen var ganske klart, det ble et stort flertall for alt. 1. Dermed er det avgjort at 
klubbens 40-årsjubileum skal markeres med en festlig tilstelning i Elverum, evt. med gaver. 
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Sak 18 – 16/17: Kiwanisformelen - DEL DET. 
Dette var del to i Kiwanisformelen: LIK DET – DEL DET – LEV DET. 
Her handler det om: 

- Hvis du liker din klubb, vær stolt av å være kiwanianer 
- Fortell det til andre med stolthet og begeistring 
- Gjennom din oppførsel og fremtreden å være en god ambassadør for klubben gjennom å vise 

symboler og delta aktivt i prosjekter. 
Se for øvrig det som ligger på klubbens hjemmeside på internett. 
 
Sak 19 – 16/17: Eventuelt. 

- Det er en feil dato på plastkortet for 1. halvår: Det korrekte er: 23.05.: Om Lions (Moen) 
- Det ble vist en filmsnutt fra Kiwanis Cup i Elverumshallen 

 
Det oppsatte punktet Innspill til idebanken ble utsatt til et senere møte. 
 
 
Evaluering av møtet: Et meget bra møte! 
 

 
Helge Rustad  
sekretær 
 
 

 
 


