
Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 25. januar 2017 
 
Referat fra styremøte nr. 3 for 2016-17  
Tid og sted: Onsdag 25. januar kl. 1330 i Skogveien 19 (Loken). 
 
Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Arne Johan Sigstad, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Ingvar Haugen,  
Grethe Emblemsvåg og Helge Rustad. 
Forfall: Per Ola Stenseth.   

 
Sak 17 -16/17: Åpning og faste poster. 
Innkalling, sakliste og referat fra forrige styremøte enstemmig godkjent. 
Referatsaker:  

- Motivsasjonskonferanse på Scandic hotell Drammen lørdag-sondag 23.-24. april. Fra vår klubb deltar 
Asbjørn, Bjørnar, Arne Johan (og evt. Harald). 

- Konvent i Paris. Invitasjon til fellesreise presentert. Deltakere må dekke sine egne utgifter.  
- Vester: Fra firmaet Stoff og Stil kan vi få kjøpt stoff i metervis til en rimelig penge. Snøfrid har sagt seg 

villig til å sy vestene, og emblemet trykkes på Joker Event. Dette blir en langt rimeligere vest enn den vi 
ellers måtte ha kjøpt. Asbjørn iverksetter et prøveprosjekt med 1 vest. 

-  

Sak 18 -16/17: STATUS – økonomi og tiltaksliste.. 
Vi er i god rute, både når det gjelder økonomi og gjennomføring av tiltaksplanen. 
Det er fortsatt en god del utestående når det gjelder oppgjør for kalendersalg.  
 
Sak 19 -16/17: Søknad fra HSK ballklubb. 
Til behandling på styremøtet forelå en søknad om økonomisk støtte til et fotballprosjekt i 
Hernes/Sørskogbygda. Dette prosjektet er etter vår vurdering et positivt tiltak for å inkludere alle barna 
i bygda. Det vil utvilsomt motvirke mobbing/isolasjon og være et fint tiltak for å skape kontakt og 
vennskap. Styret gjør følgende enstemmige vedtak: 

• Kiwanis Club Elverum imøtekommer søknaden fra HSK ballklubb om økonomisk støtte på til 

sammen 10 400 kroner. Beløpet skal dekkes under Kiwanismodellen. 

 
Sak 20 -16/17: Saker til DR2/DS2. 

- Sakslista til divisjonsrådsmøtet (DR2) ble gjennomgått.  
- Deretter ble agendaen for distriktsstyremøtet (DS2) gjennomgått. Her ble det først og fremst 

kommentarer til punkt 6: Premiering av aktiviteter. Dersom det skal innføres en slik form for 
premiering, så må definisjonen av kriteriene gå mer i dybden. Her må en blant annet legge 
langt større vekt på humanitære aktiviteter enn det som er foreslått. 

 
Sak 21 -16/17: Klubbanalysen. 
Svarene på spørreundersøkelsen ble gjennomgått. De viste et gjennomgående positivt resultat. Det blir 
nå laget en oversikt som vil danne grunnlag for det videre arbeidet i klubben. 
 
Sak 22 -16/17: Nytt møtested v/Ingvar 

Den oppnevnte prosjektgruppen er godt i gang med sonderingene for å finne et nytt, mulig møtelokale. 
 

Sak 23 -16/17: Eventuelt. 
- Bjørnar ønsket ett års utsettelse før han tiltrer som president. Saken tas opp i valgkomiteen. 
- Forslag til neste styremøte: Onsdag 22. februar kl. 1030 i LOKEN. (Dette ble uteglømt på møtet) 

 
Helge Rustad  (sekretær) 


