
Kiwanis  Club Elverum 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 29. mars 2017 
Referat fra medlemsmøtet 28. mars 2017. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 
Fremmøtte: 18+1=19 
Tilstede: Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Ingvar Haugen, Knut Grindalen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald 
Langeid, Eli Løkken, Knut Monsbakken, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, 
Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Lars Øverby,  
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg, Aage Faldmo, John Koppang, Harry 
Meljordshagen, Oddvar Nyberget, Bjørn C. Risberg, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Anne Berit 
Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Snøfrid Schjølberg. 

 
Sak 30 - 16/17: Åpning og faste poster. 

- Referat, innkalling og sakliste godkjent. 
- Som ord for dagen leste Arne Johan Fremkomstmiddel fra Thor Gotaas sin bok Først i løypa. 

Referatsaker: 

- På motivasjonskonferansen KIDN deltar Arne Johan, Harald, Bjørnar og Asbjørn. 
- Kiwanis Cup avvikles lørdag 8. april. Møt gjerne opp – med vesten på! 
- Fest for funksjonshemmede holdes onsdag 19. april. (Se vedlegg). 
- Asbjørn viste en «prototyp» på en klubbvest som vil bli mye rimeligere. 
- Arne K. Pedersen mottok plakett for 10 års medlemskap i klubben. 
-  

Sak 31- 16/17: Foredrag ved kirkeverge Anne Margrethe Øwre. 
Selv om Anne Margrethe Øwre har hatt jobben som kirkeverge i halvannet år, så ga hun uttrykk for at hun 
fortsatt var inne i en læringsprosess. Det er lett å forstå når vi fikk høre hvor omfattende og ansvarsfull denne 
stillingen er! Som kirkeverge er hun leder av Elverum kirkelige fellesråd, hun har personalansvar for 18 ansatte, 
deriblant kantorer, menighetspedagoger og kirkegårdsarbeidere, og hun har ansvar for vedlikehold av fem 
soknekirker. Hun omtalte seg selv som en driftsleder, hvor det å skape et positivt samarbeidsklima er vesentlig.  
Vi fikk høre at det er en ganske betydelig aktivitet som foregår innen kirken i Elverum – hvor gudstjenesten er 
bare en liten del av det hele. Det er blant annet babysang, trosopplæring, konfirmantopplæring, aktiviteter for 
ungdom – for å nevne noe. Hun ga uttrykk for stolthet over den norske folkekirken. Den har en flere hundre års 
tradisjon som kulturbærer i landet vårt. I dagens samfunn blir det et stadig større behov for samarbeid og 
kontakt med andre religioner og trossamfunn. Dette er også innenfor kirkevergens ansvarsområde. Som hun selv 
uttrykte det: Menneskeverd er ikke avhengig av religion. 
 
Sak 32- 16/17: Momenter fra arbeidsgrunnlaget og tiltaksplanen. 
Presidenten pekte her på noen av punktene fra arbeidsgrunnlaget, spesielt prioriteringer og mål.  
Her er disse punktene satt opp: 
- Klubbutvikling; med hovedvekt på medlemsverving - målsetting er å øke medlemstallet til 40 
- Kiwaniskunnskap; med vekt på trivsel, opplysning og motivasjon - målet er øket forståelse/kunnskap 
- Økonomi; med stor vekt på å finne flere og alternative inntektskilder - målet er flere/andre inntektskilder. 
Disse punktene må vi drøfte i tiden fremover. 
 
Når det gjelder tiltaksplanen, så fremhevet han at den er en svært nyttig oversikt over hva som skal gjøres – og 
hva som er gjort. Den viser at mye av det som er satt opp for 2016/17 allerede er utført. 
 
Til slutt: Selv om noen i klubbanalysen hadde svart at vi må bli flinkere til å ta vare på nye medlemmer, så 
hevdet presidenten at klubben gjør mye på dette området – noe Nils som nytt medlem kunne bekrefte! 
 
Helge Rustad 
sekretær 

 

  


