
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, 19. april 2017 
 

Referat fra styremøte nr. 5 i LOKEN, Skogveien 19 
onsdag 19. april kl. 10.30. 

 
 

Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Ingvar Haugen, Arne Johan Sigstad, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Grethe Emblemsvåg  
og Helge Rustad. 
Forfall: Per Ola Stenseth 
 
Sak 32 - 16/17: Åpning og faste poster  
Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte godkjent. 
Referatsaker:  
A) Kiwanis fritids- og aktivitetssenter Heistadmoen. (Overlates til humanitærkomiteen for vurdering). 
B) Storm i Spania – takker for hjelpen. (Et takkebrev ble referert) 
C) TV-aksjonen 2017. 
D) Situasjonen i Divisjon Indre Østland. (Asbjørn ga en kort orientering). 
E) Årsmøte Møteplassen – kort info. 
 
Sak 33 - 16/17: Status økonomi og tiltaksliste (Arne N. og Asbjørn) 

- Utgiftene er så langt i henhold til budsjettet. 
- Det blir noe større utgifter til Kiwanisdukken enn hva som er budsjettert. 
- Fest for funksjonshemmede er utsatt til høsten. Programkomiteen oppfordres til å sette den inn 

på planen i første halvdel av september. 
- Tiltaksplanen ble gjennomgått. Revidert tiltaksplan er vedlagt referatet. 

 
Sak 34 - 16/17: Rapport fra prosjekt Nytt møtested. 
Rapporten fra prosjektgruppa tas til etterretning. Styret avventer svar på to spørsmål. 
Asbjørn tar kontakt med gruppeleder Otto. 
  
Sak 35 - 16/17: Gjennomgang av sakslista for DS 3. 
Det er ingen saker her som er av spesiell interesse for vår klubb. 
 
Sak 36 - 16/17: Dugnad – raking. Innspill fra Dugnadskomiteen. 
I henhold til halvårsplanen blir det raking på Skogmuseet onsdag 26. og torsdag 27. april.  
Dersom det er behov, evt. også tirsdag 2. mai. Nærmere info på medlemsmøtet tirsdag 25. april. 
 
Sak 37 - 16/17: Saker til medlemsmøtet 25. april. 
På dette møtet blir det satt fokus på to områder: 

- Hvordan verver vi nye medlemmer? På hvilke måter kan vi skaffe nye medlemmer? 
- Nettsidene våre – hvordan finner vi fram på disse sidene? 

  
Sak 38 - 16/17: Eventuelt 

- Østkanttorget: Vår klubb er satt opp som ansvarlig 10. juni. Det er en naturlig oppgave for 
dugnadskomiteen å sørge for at vi stiller med tilstrekkelig mannskap denne dagen. 

- Neste styremøte: Onsdag 31. mai. 
 
Helge Rustad   
sekretær 


