
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, 31. mai 2017 
 

Referat fra styremøte nr. 6 for 2016/17 
onsdag 31. mai 2017. 

 
Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Arne Johan Sigstad, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Grethe Emblemsvåg,  
Ingvar Haugen, Per Ola Stenseth og Helge Rustad. 
Tilstede var også leder av program- og utviklingskomiteen Harald Langeid 

 
Sak 39- 16/17: Åpning og faste poster  
Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte godkjent uten merknader. 
Referatsaker:  

- Kiwanismodellen, aktivitet og status: Asbjørn ga en kort oversikt over hva som er bevilget til 
deltagelse i fotball- og håndballturneringer (enkeltpersoner) 

- TV-aksjonen, siste nytt: Arne Johan orienterte om status når det gjelder høstens TV-aksjon den 
22. oktober. Styret tar orienteringen til etterretning. 

 
Sak 40 - 16/17: Status økonomi og tiltaksliste (Arne N. og Asbjørn) 
Oversikten viser at vi holder oss innenfor budsjettrammen. Når det gjelder klubbens formue, er det 
styrets oppfatning at den ikke bør bli for stor. Den bør på sikt ikke overstige 300 000 kr. 
Styret tar tiltaksplanen til etterretning. 
 
Sak 41 - 16/17: Nytt møtested.  
Det forelå referat fra et møte i prosjektgruppen «Nytt møtested». Presidenten rapporterte fra samtale 
med Møteplassen angående en eventuell tidlig flytting av møtene dit. Enkelte forhold bør sjekkes 
nøyere før vi tar en avgjørelse om å flytte våre medlemsmøter dit. Asbjørn følger opp saken. 
 
Sak 42 - 16/17: Program 2. halvår 2017.  
Harald presenterte programkomiteens forslag til møteprogram for høsthalvåret. Styret ga sin tilslutning 
til forslaget. Det legges fram for medlemsmøtet den 6. juni til formelt vedtak. Vedlegges referatet. 
 
Sak 43 – 16/17: Klubbutvikling. 
Det fremlagte forslaget til 3-årsplan for klubbutvikling ble enstemmig godkjent. Styret godkjente også 
at det arbeides videre med temaet KLUBBUTVIKLING – VERVING med utgangspunkt i den 
fremlagte ideoversikten. Asbjørn arbeider videre med saken. 
 
Sak 43 – 16/17: Eventuelt 

- Bør det nedsettes en prosjektgruppe som skal arbeide med å finne nye mulige inntektskilder for 
klubben? Det er enighet i styret om at det bør forsøkes en idemyldring.Tas opp igjen til høsten. 

- Neste medlemsmøte er 6. juni.  
- Neste styremøte blir 9. august. 

 
Evaluering av møtet: Et meget bra møte. 
 
Helge Rustad   
sekretær 
 
 
 


