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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 4. mars 2017 
Referat fra medlemsmøtet 28. februar 2017. 
Tid og sted: Festsalen på Moen kl. 19. 
 
Fremmøtte: 23 
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar 
Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, 
Bjørnar Pedersen, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad Anne Berit Stenseth, 
Per Ola Stenseth,, Lars Øverby.  
Forfall: Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Arne K. Pedersen, 
Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 

 
Ord for dagen: Bjørnar leste diktet Survivor av Ann Helen Skår. 
 

Sak 22 - 16/17: Åpning og faste poster.  Referat og innkalling godkjent. 
Referatsaker: 

- Odd Rotbakken takket for oppmerksomheten i forbindelse med hans 80-årsdag. 
- Presidenten refererte kort fra styremøtet 22.02.17. Referatet vedlegges møtereferatet. 
- En invitasjon til et kurs ang. Digipost ble referert. Presidenten foreslo at vi tar opp bruken av 

internett/sosiale medier som tema på et medlemsmøte. 
 
Presidentens fem min.: Klubbanalysen er en milepæl for klubben.  I dag skal vi arbeide med å klargjøre noen 
av svarene. Hvorfor svarte vi som vi gjorde? Hva er veien videre? Hva kan vi gjøre for å bli bedre? 
 

Sak 23 - 16/17: Valg. 
Styrets forslag ble presentert. Valgene til de ulike vervene ble gjort enkeltvis ved akklamasjon. Det ble 
opplyst at Bjørnar tiltrer som president den 1. januar 2018. De første tre månedene av kiwanisåret 
2017/18 fortsetter Asbjørn som president. 
Det ble så orientert om de ulike komitéene. Fram til høstens årsmøte er det mulig å ombestemme seg! 
 

Sak 24 - 16/17: Klubbanalysen. 
På noen av spørsmålene i klubbanalysen sprikte svarene ganske mye. Medlemmene ble nå fordelt på 
grupper for å drøfte disse svarene. Etter en aktiv diskusjonsrunde ble så de skriftlige kommentarene 
samlet inn. Det ble i etterkant gitt uttrykk for at noen av spørsmålene var vanskelig å besvare, da vi 
ikke kjente oss igjen i problemstillingen.  
Presidenten skal nå gå gjennom disse svarene for å finne konkrete forslag til hvordan skal vi bli bedre? 

 

Sak 25 - 16/17: Eventuelt. 
- Arne Nersveen mottok plakett for 10-års medlemskap i klubben. 
- Det kom opp et spørsmål om hva som skjer videre med fotballklubben HSK. Takket være 

bidraget fra oss, så er leie av hallen betalt og aktiviteten er stor. Se for øvrig hjemmesiden til 
HSK på Facebook! 

 
 

 
Helge Rustad  
sekretær 
 
 

 
 


