
   
         

Elverum           Vil vi så kan vi! 
 

 
Elverum, 5. jan 2017 

Referat fra arbeidsmøte 3. januar 2016 
 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 1900-2100 
Fremmøtte: 14 medlemmer (stort frafall bl. a. grunnet mye sykdom i området)  
 
Tilstede: Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry 
Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, 
Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Otto Kr. Borg, Knut Grindalen, Snorri Djurhuus, Grethe 
Emblemsvåg, Aage Faldmo, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Helge Rustad, Nils 
H. Rustad, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
 
Møtet sendte innledningsvis vennlige tanker om God bedring til de som var syke og ikke kunne delta. 
Ord for dagen: Presidenten leste noen linjer fra ”Hva dagene vet” om 3. januar og om Genovefa - skytshelgen 
for bl. a byen Paris. For øvrig handlet det om ”sterke midler” for å døyve smerter i magen etter julemat m m. 
Ellers minnet han om at: Det er mer mellom himmel og jord enn de fleste andre steder. 
 
Sak 12 - 16/17: Åpning og faste poster: Innkalling, saksliste og referat forrige møte godkjent. 

Referatsaker (se detaljer på nettstedet - Medlemssider - Intern informasjon): 
- Prosjekt nytt møtested. Ref. sak 6 fra 8. nov 2016. Prosjektgruppe nedsatt (Otto, Arne N. og Ingvar). 

Prosjektskjema og utførlig mandat er laget, akseptert av gruppen, frist for forslag 30. mai 2017. 
- Evt nytt prosjekt ”Barnefotball i Hernes”. Klubben er blitt kontaktet fra Hernes IL og Sørskogbygda IL 

angående mulig støtte fra Kiwanis til et prosjekt for å gi alle barn fra skolene i Hernes, Sørskogbygda og 
Kirkeby et tilbud om å spille fotball i en mulig etablert klubb HSK. Viktig moment er her at alle skal 
kunne delta uansett familiens økonomiske stilling - det ble her referert til Kiwanismodellen som man 
hadde funnet på nett. Presidenten har vært i Hernes og orientert nøkkelpersoner og mottatt flere fakta 
omkring prosjektet. Saken er på tenkestadiet, men det er antydet at støtte fra Kiwanismodellen kan være 
aktuelt. Det ble også antydet at KCE kunne være interessert i å delta i prosjektet på generelt grunnlag. 

- Valgforberedelser. Prosessen frem til valg 28. februar ble detaljert beskrevet. Valgkomiteen leder dette. 
Det skal velges styre; alle styremedlemmer i dagens styre blir spurt om villighet til å fortsette. Bjørnar er 
på valgkomiteens vegne den som utfører jobben her med å finne kandidat til ”Neste president” og evt 
sekretær og kasserer. Se en mer utførlig beskrivelse på nettstedet vårt under Intern informasjon. 

- ”Hva fikk vi til?” Asbjørn orienterte og viste lister over hva vi fikk til i året som gikk. Hensikten var å 
bygge opp forståelsen av det vi gjør, og som grunnlag for å vurdere om vi har noe å være stolte av og 
vurdere hvordan vi liker klubben. Dette var som en innledning til dagens øvrige program - sak 14. 

- Takkebrev fra Albaniahjelpen. Brevet ble referert - les hele brevet på nett. 
- Brev fra Møteplassen. Her anmodes det om transportstøtte for Hernes Bygdetreff fra støtteforeningene. 

Etter en del diskusjon kom en frem til å stille det enkelte medlem fritt til å delta, men klubben ønsker 
ikke å involveres i administrasjon av transportopplegget. Medlemmer som kan tenke seg å bidra melder 
dette inn til sekretær Helge, snarest, som overbringer resultatet til Møteplassen. Se brevet på nettstedet. 

- Fest for funksjonshemmede (ikke gjennomgått for medlemsmøtet). Ref sak 2 av 8. nov 2016. Det er gått 
en runde med styret, programkomiteen og Humanitærkomiteen etter at Harald Langeid fremla et forslag 
til dag for festen. Resultat: Festen går utenom det faste møteprogrammet, avholdes på vårparten, valg av 
dag er fritt så lenge det passer for gjestene, Forstmann og musikken. Programkomiteen og Humanitær-
komiteen har fått i oppdrag å velge dag og iverksette forberedelser.  

- Presidentens 5 minutter. Asbjørn benyttet disse til å stille en del spørsmål som vi bør vurdere nærmere i 
forbindelse med faktoren LIK DET i Kiwanisformelen (denne var hovedmomentet på dette møtet). Det 
lave fremmøtetallet gjør at deler av dette grunnlaget må gjentas på neste møte. Det ble etterpå en direkte 
overgang til faktoren LIK DET og bakgrunnen for den. 

 
MERKNAD! For å gi alle medlemmer mulighet til å sette seg detaljert inn i den informasjon som er gitt på 
møtet under Referatsaker, vil det bli lagt ut detaljerte fakta om den enkelte sak på vårt nettsted slik: 
Medlemssider ‐> Intern informasjon ‐ > Referatsaker ‐ > se diverse underlenker. 
De som ikke benytter PC vil kunne få tilsendt sakene (evt info på telefon) ved henvendelse til Asbjørn. 
 



Sak 13 -16/17. Kiwanisformelen - LIK DET. Ref tidligere sak 5 fra 8. nov 2016.  
Asbjørn viste til de foregående sakene Hva fikk vi til og Presidentens 5 minutter, og gjennomgikk bakgrunn og 
momenter for faktoren LIK DET. Hensikten med det var å varme opp til en skriftlig klubbanalyse.  
Avslutningsvis fikk den enkelte et tosidig dokument der man kunne krysse av for å vise sin mening om 
klubbens aktivitet. Besvarelsen tok ca 20 minutter.  
Forsamlingen fant det viktig at flest mulig deltar i denne analysen, og da spesielt de nyeste medlemmene. 
På forslag fra presidenten vedtok møtet at skjemaene sendes ut til de som ikke var tilstede. De vil bli bedt om å 
fylle ut dokumentet og levere det på neste møte i en dertil egnet boks ved inngangen. Dette for å beholde 
anonymiteten. Analyseskjemaet er Excel-format og kan utfylles på skjermen og evt skrives ut derfra. De som 
ikke kan delta på møtet 17. februar kan evt sende besvarelsen til Asbjørn som vil behandle den så anonymt 
som mulig. De som ikke benytter PC får skjema tilsendt i posten. 
Som avslutning på saken uttrykte deltakerne seg positivt om selve analysen og behovet. 
 
VEDTAK. Skjema for klubbanalysen sendes til de som ikke deltok på møtet med anmodning om å fylle ut 
og leverer på neste møte 17. februar/evt via mail til presidenten. 
 
Sak 14 - 16/17. 40-års jubileum i 2020. (Ref sak 6 fra 8. nov 2016). 
Innledningen fra møteinnkallingen ble referert. 4 alternativer ble presentert og kommentert. Kort diskusjon. 
P g a lavt antall fremmøtte ble det enighet om føre opp saken på neste møte slik at avgjørelsen kan tas av på et 
bredest mulig grunnlag. Alternativene står i innkallingen. En kombinasjon av to eller flere er tenkbar. 
 
VEDTAK. Avstemning utsettes til neste møte ‐ 17. februar. 
 
Sak 15 - 16/17. Innspill til idébanken. Ref tekst i innkallingen. Det planlagte gruppearbeide ble vedtatt utsatt 
til et senere møte for å få med flest mulig medlemmer på idédugnaden. 
 
VEDTAK. Saken utsettes til et senere møte. 
 
Sak 16 - 16/17. Eventuelt. Det fremkom ingen saker under dette punktet. 
Neste møte er 17. februar på Moen med ORD FR DAGEN av Bjørnar Pedersen. 
 
Møtet avsluttet på vanlig måte kl 2030. 
 
 
Asbjørn Schjølberg 
Referent 
 
 
TILTAKSLISTE. 
1. Presidenten legger ut referatsakene på nettstedet vårt. Medlemssider -> Intern informasjon. 
2. Klubbanalysen sendes til de som ikke var på møtet 3. januar. Ansvar: Asbjørn/Sekretæren. 
3. Saken om 40-års jubileum settes opp for avstemning på neste møte. Ansvar: Sekretæren. 
4. Sak 15 - Innspill til Idébanken settes opp på neste møte. Ansvar: Sekretæren. 


