
Kiwanis  Club Elverum 

 

VIL VI – SÅ KAN VI ! 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 
         aschjoel@online.no  

 

Referat fra styremøte nr. 3 for 17/18 
Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 10. januar kl. 10. 

 
Tilstede: Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Grethe Emblemsvåg, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Per Ola Stenseth,  
Helge Rustad. 
Forfall: Ingvar Haugen 
 

Sak 11- 17/18: Åpning og faste poster. 
Referatsaker 

• Takkebrev fra Brasstastick ble referert 
• Takkebrev fra Frelsesarmeen ble referert 
• Tilstandsrapport fra LIA-tunet ble referert 
• Et skriv fra distriktssekretær Dag Gladsø ble gjengitt. Etter Gøran Hurtigs brå bortgang trenger 

distriktsstyret forslag på kandidater til både neste guvernør og fremtidig guvernør. 
 
Sak 12 – 17/18: Oppdatering av Håndbok for styremedlemmer v/Asbjørn 
Håndboka for styremedlemmer ble gjennomgått og supplert der det manglet ark. 
 
Sak 13 – 17/18: Status økonomi og tiltaksliste v/Arne N. og Bjørnar 

• Status ble gjennomgått. Kalendersalget viser et noe svakere resultat enn budsjettert. 
Medlemmene må oppfordres til å sende oppgjør for solgte kalendere. 

• Oppdatert tiltaksliste vedlegges referatet. 
• Vi har fortsatt god kontroll på den økonomiske situasjonen. 

 
Sak 14 – 17/18: Oppdatering av Vedtaksprotokollen 
Det føyes til i Vedtaksprotokollen at Øienmedaljen er tildelt Harald Langeid og Snorri Djurhuus. 
Justert Vedtaksprotokoll vedlegges referatet. 
 
Sak 15 – 17/18: Utvalg – nye inntektskilder  
Klubben vil etter hvert få behov for nye inntektskilder. Etter noe drøfting ble det bestemt at 
presidenten tar kontakt med leder av program- og utviklingskomiteen ang. et mulig nytt prosjekt lagt 
inn under denne komiteen. Saken tas opp igjen på neste styremøte. 
 
Sak 16 – 17/18: Gjennomgang av presentasjonsmateriell til et «vervemøte» tirsdag 16.01.18.  
På det neste medlemsmøtet (16.01.18) er det invitert flere potensielle nye medlemmer. Bjørnar 
orienterte styret om et forslag til presentasjon av hva Kiwanis er, hva vi står for – og hva vi gjør for 
lokalsamfunnet. Asbjørn lager ferdig tolv mapper med informasjonsmateriell til dette møtet. 
Medlemsmøtet skal ikke omtales som et vervemøte, men som et orienteringsmøte. 
 
Sak 17 – 17/18: Eventuelt.  

• Åtte personer har til nå takket ja til å delta på dette orienteringsmøtet . Medlemmene oppfordres 
til å ta med flere gjester på dette møtet. 

• Klubben har mottatt en gave på 500 kr. fra Mille Mørk Haug. Takkebrev er avsendt. 
• Styret vedtok å øke den økonomiske støtten til LIA-tunet med 5000 kr. ekstra for i år. Beløpet 

tas av kapitalen. 
• Neste møte: 21. februar kl. 1000 i Loken.  
•  Evaluering av møtet: Et meget bra planlagt og gjennomført møte.                                                                                                                         

 
Helge Rustad, sekretær 


