
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, 7. juni 2017 
Referat fra medlemsmøtet 6. juni 2017. 
Sted og tid: Festsalen på Moen kl. 19. 
 
Fremmøtte:19+2=21  
Tilstede: Otto Kr. Borg, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, John 
Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Oddvar Nyberget, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad,  
Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Harry Meljordshagen, Knut 
Monsbakken, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Odd Rotbakken, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, 
Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg. 
 

Sak 39 - 16/17: Åpning og faste poster.  Referat, innkalling og sakliste godkjent. 
 

Ord for dagen. Asbjørn leste noen visdomsord om det å engasjere seg.  
Referatsaker: 
Presidenten ga en kort orientering fra styremøte nr. 6 onsdag 31.05.17. 

- Budsjett og tiltaksplan er i rute 
- Klubbens formue må ikke bli for stor, mange gode forslag til tiltak for å redusere den. 
- Nytt møtested. Her ble kostnadene ved å flytte våre møter til Møteplassen presentert. 

Spørsmålet om vi skal flytte allerede til høsten ble tatt opp til avstemning mot slutten av møtet. 
Følgende ble vedtatt: Klubben flytter sine medlemsmøter til Møteplassen fra 1. oktober 2017. 

 
Sak 40 - 16/17: «Ung i Kiwanis». 
Presidenten introduserte Terje Ringsby fra KC Brunlanes med å fortelle om hans store innsats for å 
bistå Kiwanis Albaniahjelpen ved flere anledninger. Det var ikke uten grunn at han var invitert til vår 
klubb for å holde foredrag. For i hans klubb har de klart å få med flere ungdommer som medlemmer! 
Derfor var vi svært interessert i å høre hvordan de har greid dette. Vi fikk høre at de først og fremst tok 
utgangspunkt i medlemmenes familier, barn, barnebarn, eller kanskje til og med oldebarn! For alle 
disse ungdommene har på ett eller annet vis et forhold til Kiwanis gjennom sine foreldre eller 
besteforeldre. De er i aldersgruppen 18-25 år, og har fått en særordning når det gjelder kontingent, ved 
at de betaler bare 300 kr.pr. år. Etter fylte 25 år er det forutsetningen at de skal betale full kontingent, 
dersom de ønsker å fortsette i klubben. De har møterett til alle ordinære medlemsmøter, men har plikt 
til å møte på ett møte i kvartalet. For øvrig utgjør ungdommene en egen gruppe som har én 
representant i klubbens styre. 
 
Sak 41- 16/17: Plankalender 2. halvår. 
Styrets forslag til plankalenderen for 2. halvår ble gjennomgått. Enstemmig godkjent. 
 
Sak 42- 16/17: Klubbutviklingsprosjektet, 
Klubbens 3-årsplan ble presentert, med spesielt fokus på målsetting, tiltak og handlingsplaner, samt å 
skaffe nye medlemmer. 
 
Sak 43- 16/17: Eventuelt. 
Anne Berit opplyste at 50 Kiwanis-dukker er levert til Hamar sykehus og ambulansetjenesten. 
 
Evaluering av møtet: Et meget interessant og godt møte. 

 
Helge Rustad (sekretær) 


