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Referat fra styremøte nr. 7  
onsdag 16. august 2017. 

 
Tilstede: Asbjørn Schjølberg, Ingvar Haugen, Arne Johan Sigstad, Arne Nersveen, Grethe Emblemsvåg, Per Ola Stenseth 
og Helge Rustad. 
Forfall: Bjørnar Pedersen, 
 
 
Sak 44 - 16/17: Åpning og faste poster  
Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte ble godkjent uten merknader. De punktene som skulle 
følges opp av Asbjørn, er blitt utført. 
Referatsaker:  

- Odd Rotbakkens bortgang. Asbjørn ga uttrykk for at det var en gledelig stor deltagelse fra 
Kiwanismedlemmer med partnere i Odds bisettelse. 

- Nytt møtested. Asbjørn orienterte kort om avtalen som er inngått med Møteplassen. Avtalen trer i kraft 
den 1. oktober 2017. 

- Nytt om TV-aksjonen. Arne Sigstad fortalte at det skal være et fylkesaksjonsmøte 21.08., samt et 
regionmøte den 29.08. Han kommer med mer info etter at disse møtene er avholdt. 

- Dugnad og grill – oppsummering. Styrets medlemmer delte kort sine synspunkter og erfaringer etter 
årets dugnad og grill. Uten den hjelpen vi fikk fra Unified-gutta, hadde vi nok slitt med å bli ferdige i 
tide! Det økonomiske resultatet ser foreløpig ut til å bli meget bra. 

- Status Kiwanismodellen: Asbjørn og Odd K. utgjør styringsgruppa. Det ble gitt en kort oversikt over 
donasjoner og status for øvrig.  

- Sakslister DR 4, DS 4 og KIDN årsmøte: Kort gjennomgang av alle tre saklistene.  
 
Sak 45 -16/17: Status økonomi og tiltaksliste (Arne N og Asbjørn) 
Kassereren, Arne N., redegjorde for status når det gjelder økonomien. Styret tar det til etterretning. 
Asbjørn redegjorde for status vedr. tiltakslista. Alt som skulle utføres, er utført. 
 
Sak 46 - 16/17: Vedtaksprotokollen 
Styret gjennomgikk forslagene til endringer i vedtaksprotokollen. Alle forslag til endring/justering ble 
enstemmig vedtatt. 
Vedtaksprotokollen med de vedtatte endringene sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet. 
 
Sak 47 - 16/17: Folder for markedsføring - klubbutvikling 
Rammeutkast til moderne 4-siders markedsføringsfolder for aktuelle sponsorer og medlemmer ble 
presentert. Styret gjorde følgende vedtak: Prosjektet skal videreutvikles, og det skal inn på budsjettet 
for 2017 - 2018. 
 
Sak 48 - 16/17: Prosjekter 2017 – 2018. 
Den oversikten som arbeidsgruppa for prosjekter hadde utarbeidet, ble gjennomgått. Alle prosjektene 
foreslås å fortsette ett år til, bortsett fra Fadderskap Kasese, Uganda. Det prosjektet foreslås avviklet.  
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Sak 49 - 16/17: Forberedelser for årsmøte 
Innspill til årsberetning, plangrunnlag og budsjett; rammefaktorer og innhold ble drøftet.  
Hensikten var å legge på plass grunnlaget for å utarbeide årsberetning m/vedlegg og planer. 
Sekretæren og presidenten skal så ut fra dette utarbeide et forslag til årsberetning til planleggingsmøtet 
den 6. september. 
 
Sak 50 - 16/17: Eventuelt. 
- Neste møte: 6. september 
- Evaluering Et greit gjennomført møte. 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 
 
 


