
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. 5 for 17/18 
Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 21. februar kl. 10. 

 
Tilstede: Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Grethe Emblemsvåg, Ingvar Haugen, Arne Nersveen, Kjell Olsen,  
Per Ola Stenseth, Helge Rustad.  Nils H. Rustad til stede under sak 22. 

 
Sak 20 – 17/18: Åpning og faste poster 
   Ingen merknader til referat eller innkalling/sakliste. 
 
Sak 21 – 17/18: Status økonomi og tiltaksliste v/Arne N og Asbjørn 

- Regnskapsoversikten viser at vi er i rute i forhold til budsjettet. 
- Tiltakslista gjennomgått. Ingen merknader. 

 
Sak 22 – 17/18: Nye inntektskilder.  
 Nils presenterte noen nye ideer om hvordan vi kan utnytte kalenderen som en del 

av en markedsplan. Ideene følges opp av klubbutviklingskomiteen. 
 (Se vedlegg). 
 
Sak 23 – 17/18: Nytt styre og plassering av medlemmer i komiteer. 
 Det vises her til den oppdaterte oversikten som skal forelegges valgmøtet. 
 (Se vedlegg). 
 
Sak 24 – 17/18: Godkjenning av nye medlemmer. 
 Til dette styremøtet forelå det fem søknader om medlemskap i klubben. Alle 

søknadene ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 25 – 17/18: Søknad fra Kiwanis Albaniahjelpen om støtte til anskaffelse av en buss. 
 Vår klubb har allerede gitt et bidrag på kr. 15000,- til innkjøp av buss. Vi finner 

derfor å måtte avslå søknaden om ytterligere støtte. 
 
Sak 26 – 17/18: Søknad om støtte til korpsfestival for spesialkorps på Lillehammer. 
 Vi støtter denne søknaden med 5000 kr., under forutsetning av at det går i orden 

med resten av finansieringen av denne konserten. 
 
Sak 27 – 17/18:     Eventuelt 

- Motivasjonskonferansen:  

Anne Berit og Per Ola deltar. Sekretæren sender påmelding. 

- Innspill fra Anne Berit om søknad om stønad fra Gjensidigestiftelsen. 

Tas til orientering. Ralph Castellan inviteres til et medlemsmøte for å 

orientere om hvilke muligheter vi har til å søke støtte fra denne stiftelsen. 

- Søknad fra Kristin Erichsen om kontingentstøtte. Ivaretas av 

Kiwanismodellen. 

- Delegat til årsmøtet i Elverum Frivilligsentral. Nils er medlem av styret. Det 

er da naturlig at han er vår delegat. 

- Neste styremøte: onsdag 18. april kl. 10. 

 

Helge Rustad, sekretær 


