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Elverum, 25. april 2018 
Referat fra medlemsmøtet 24. april 2018. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 25+1=26 
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen,  
Ragnar Heggedal, , Finn Johansen, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Løveng, Nelly Løveng,  
Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Martin Nystuen, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, 
Asbjørn Schjølberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Svein O. Bekken, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Brit Annie Hoddø, John Koppang, Oddvar Nyberget, Terje Olsen, 
Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Ketil Storfjell,  
Gjest: Irene M. Nybu,  
. 

Sak 44 - 17/18: Åpning og faste poster Referat, innkalling og sakliste godkjent. 
Som ord for dagen leste Falk det tankevekkende diktet Den annsame av Jan Magnus Bruheim. 
 
Sak 45 - 17/18: Nye bestemmelser når det gjelder personvern v/Asbjørn 
Med frist til 25. mai 2018 skal det nå innføres nye regler for personvern i EU- og EØS-området. 
Den enkelte skal nå få større makt og kontroll over sine personopplysninger. Hver enkelt må da gi sitt 
samtykke til de data som blir lagret. Dette vil også berøre vår klubb. Asbjørn kunne fortelle at han som 
medlem av lovkomiteen er sterkt involvert i det arbeidet som nå er i gang. Det skal nå lages en egen 
personvernerklæring som hvert medlem må skrive under på (se klubbens hjemmeside). 
Han gjennomgikk så punktvis hva en slik erklæring må inneholde, samt hvilke opplysninger som vil 
bli lagret på nett. Det vil være kun de aller viktigste opplysningene som vil bli lagret på denne måten. 
Det kan for eksempel. være: klubb og ID-nummer, fornavn og etternavn, kjønn, fødselsdata, 
postadresse, e-postadresse og telefonnummer.  Hva som blir lagret i et papirbasert arkiv kan jo være 
mer omfattende, for dette er ikke tilgjengelig for «hvem som helst». 
 
Sak 46 - 17/18: Viseguvernørens fem minutter. v/Harald 
Da vi nå har fått mange nye medlemmer, var det fint at Harald ga en orientering om hvordan Kiwanis 
er bygd opp. Som viseguvernør er jo han bindeleddet mellom klubbene og District Norden. Det er for 
tiden 58 klubber, fordelt på 10 divisjoner i District Norden. Han leste så tallene fra kvartalsrapporten 
for andre kvartal. 
 
Sak 47 - 17/18: Referatsaker. 

- Demensforeningen har åpent møte i festsalen på Moen mandag 7. mai kl. 1830. Temaet for 
møtet er hva som skjer i Elverum innen sektor for pleie og rehabilitering. (Se vedlegg). 

-  
Sak 48 - 17/18: Opptak av tre nye medlemmer.  
Ved en fastlagt, høytidelig seremoni fikk klubben tre nye medlemmer på dette medlemsmøtet.  
Finn Johansen, Nelly og Arne Løveng ble tatt opp som medlemmer. Vi ønsker dem hjertelig 
velkommen som medlemmer i Kiwanis club Elverum! Det betyr at klubben nå har 38 medlemmer  
 
Sak 49 - 17/18: Eventuelt. 

- Vår klubb har fått ansvar for gjennomføringen av Østkanttorget den 9. juni. Disse seks 
medlemmene meldte seg til tjeneste: Ragnar, Eli, Per Ola, Anne Berit, Harald og Grethe. 

- Neste møte er FEST FOR FUNKSJONSHEMMEDE tirsdag 8. mai. Se vedlegg. 
- På møtet 5. juni får vi besøk av guvernør Heidi Ringsby og av Ralph Castellan. 
- RAKING er foreløpig utsatt pga. snø. Innkalling kan komme på kort varsel! 

 
 

Helge Rustad, sekretær 


