
Kiwanis  Club Elverum 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 6. desember 2017 
Referat fra medlemsmøtet 5. desember 2017. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 16+2=18 
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John 
Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Bjørnar 
Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg,  
Forfall: Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Aage Faldmo, Knut Grindalen, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørn C. 
Risberg, Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil 
Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Inger Oliv Murud, Torill Hald Oftebro. 

 
 

Sak 20 - 17/18: Åpning og faste poster.  Referat og innkalling godkjent. 
Ord for dagen: Presidenten leste et visdomsord om at vi kanskje burde bytte problemer med 
hverandre! Alle andre vet så mye bedre hva som er løsningen på dine problemer – og omvendt! 
Dessuten nevnte han at 5. desember er dagen for frivillighet. 
Referatsaker: 

- Styret har, etter søknad fra Møteplassen, bevilget 2000 kr. i støtte til oppdatering av kjøkkenet. 
- Gjør en innsats for å få solgt flest mulig kalendere! 
- Husk juleavslutningen! Frist for påmelding er 8. desember. 

 
Sak 21 - 17/18: Bruken av vårt nettsted m. m.  
Asbjørn informerte om praktisk bruk av vårt nettsted og vår Facebookside. Han viste hvordan de 
fungerer og hvordan man finner frem. Han viste også forskjellen på de sidene som alle kan lese og på 
det som er kun for klubbens egne medlemmer. Asbjørn har gjort en imponerende stor jobb med å 
etablere og administrere klubbens hjemmeside, både på nettet og på Facebook. Så spørsmålet kom 
naturligvis opp: Hva skjer den dagen Asbjørn ikke lenger makter å drive på med dette? Noen bør nok 
læres opp til å kunne føre dette videre! 
 

Sak 22 - 17/18: Slektsgransking for begynnere.  
I Per Olas sykdomsfravær var det Asbjørn som tok seg av også dette temaet. Han har drevet aktivt med 
slektsgransking i mange år, så han hadde mange nyttige tips å komme med. I dag finnes det et utall 
med gode kilder å oppsøke. Kirkebøker og klokkerbøker er nå skannet og ligger ute på nett. Det gjør at 
du kan sitte hjemme ved din egen PC og søke, du slipper å oppsøke et av statsarkivene for å finne svar. 
Det viktigste nettstedet er Digitalarkivet.no. Der finnes lenker til utallige andre kilder du kan søke i. 
Mye av det du søker etter kan kanskje allerede være tilgjengelig gjennom forskjellige bygdebøker eller 
private gards- og slektsbøker. Det gjelder bare å finne fram til dem! Han anbefalte sterkt at du noterer 
hvor du fant de forskjellige opplysningene – da slipper du å gjøre jobben om igjen senere! 
Det finnes mange gode dataprogrammer for den som drive med slektsgransking. I tillegg anbefalte han 
en Facebook-gruppe: «Vi som driver med slektsgransking». 
 

Sak 23 - 17/18: Eventuelt. 
- Odd K. ga Asbjørn uforbeholden ros for arbeidet med Kiwanismodellen! 
- Asbjørn mottok velfortjent «klubbens høyeste utmerkelse» for to interessante foredrag. 

 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 


