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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 22. november 2017 
Referat fra medlemsmøtet 21. november 2017. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 17+4=21 
Tilstede: 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, 
Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Anne Berit Stenseth. 
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Harry Meljordshagen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. 
Risberg, Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Lars 
Øverby, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Inger Helene Nersveen Torill Hald Oftebro, Snøfrid Schjølberg, Magni Skullerud. 

 
 

Sak 17 - 17/18: Åpning og faste poster.  Referat og innkalling godkjent. 
Ord for dagen: Presidenten leste et visdomsord om at vi må leve mens vi gjør det! 
Referatsaker: 

- Kalenderen: Ca. halvparten av lageret er til nå tatt ut. Kan hentes hos Harald eller Asbjørn. 
- Brasstastick takker for økonomisk støtte til anskaffelse av bærbart lysanlegg. 
- Farsdagsaksjonen innbrakte 522 000 kr. 
- Takk fra noen spillere i Elverum Fotball G 14 som vi har støttet. 
- Takk for oppmerksomheten (fra Lars Øverby). 

 

Dagens tema: MØTEPLASSEN 
 
 Daglig leder av Møteplassen, Mari Opseth, ga oss en fyldig og god oversikt over hva Møteplassen er 
og hvilke tilbud de gir. Møteplassen er en videreføring av den tidligere Eldreklubben. Det er en 
frivillig organisasjon, ikke kommunal – selv om de i utgangspunktet støttes økonomisk av Elverum 
kommune. Det er et tilbud til eldre og uføre i alle aldre, et tilbud om ulike aktiviteter. Og det sosiale 
fellesskapet i dette  er også et viktig helseforebyggende tiltak! Møteplassen har mange frivillige lag og 
foreninger som støtteforeninger.  Foruten daglig leder, så har Møteplassen også frisører, fotterapeuter, 
aktivitører og kjøkkenhjelp. Men det er også mange frivillige som gir et veldig viktig bidrag til den 
daglige driften.  
Det var en imponerende liste med tilbud og aktiviteter som Møteplassen kunne tilby. Det dreier seg 
f.eks. om frisør, fotterapi, seniornett/PC, kafé hver dag 10-14, tirsdagssuppe, torsdagsmiddag, 
aktivitetskafé på fredager, hobbyklubb for både kvinner og menn, ti på topp (også tilrettelagt for 
handikappede), seniormøter), to lesesirkler, trim, Østkanttorget, julebord, julemiddager osv.. 
De har også et nært samarbeid med Elverum Frivilligsentral. 

 
 

Sak 18 - 17/18: Klubbsaker. 
- Kort referat fra siste styremøte (se vedlegg) 
- Vedtatte tiltak for klubbutvikling ble referert (se vedlegg) 

 

Sak 19 - 17/18: Eventuelt. 
Sekretæren ordner med utsendelse av invitasjon til juleavslutningen. 
 
 
 
Helge Rustad, sekretær 

  
 


