
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. 6 for 17/18 
Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 18. april kl. 10. 

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

Sak 28 - 17/18:   Åpning og faste poster 
   Ingen merknader til referat fra forrige møte, innkalling eller sakliste. 
 
Sak 29 - 17/18:   Status økonomi og tiltaksliste v/Arne N og Asbjørn 

- Den økonomiske situasjonen er i rute, vi har full kontroll. 
- Det samme gjelder tiltaksplanen, vi er ajour. 
-  

Sak 30 - 17/18: Bemanning på Østkanttorget 2018. 
   Vår klubb er tildelt vakt den 9. juni. Saken tas opp på neste medlemsmøte. 
 
Sak 31 - 17/18: KIDN – Årsmøtet 2018 – Eventuelle saker/Forslag fremtidig guvernør. 
 Styret hadde ingen merknader eller kommentarer. 
  
Sak 32 -17/18: Søknad fra Ungdommens Hus om støtte til sikkerhetskurs for å kunne sikre 

andre klatrere i klatreveggen. 
 Vedtak: Vi gir støtte til én deltaker. 
 
Sak 33 - 17/19: KIDNs prosjektgruppe – Steder for å søke om tilskudd 

På vår arbeidsmøte den 5. juni får vi besøk av Ralph Castellan. Han vil gi en 
orientering om ulike tilskuddsordninger. 
 

Sak 34 - 17/18: Styrets godkjennelse av opptak av Arne og Nelly Løveng 
Styret godkjente enstemmig at Nelly og Arne Løveng kan tas opp som 
medlemmer i klubben. 
 

Sak 35 - 17/18: Anmodning fra Humanitærkomiteen om støtte til sommerleirer for Burn 
Camp og Mental Helse Ungdom. 

 Støtte er allerede innvilget og betalt. 
 
Sak 36 - 17/18: Påmelding konventet i Tønsberg. 

Frist for påmelding er 1. juni 2018. Vi kommer tilbake på et senere tidspunkt når 
det gjelder hvem som blir delegater fra vår klubb på høstens konvent. 
 

Sak 37 - 17/18: Saker behandlet under Kiwanismodellen siden siste møte. 
 Asbjørn redegjorde for situasjonen. Det nærmer seg nå grensen for den 

økonomiske rammen til Kiwanismodellen. 
 
Sak 38 - 17/18: Eventuelt 

Nye regler for personvern er på trappene, de skal være på plass innen 25. mai 
2018. Den enkelte må da gi sitt samtykke til de data som blir lagret. Dette vil 
også berøre vår klubb. Asbjørn orienterer på neste medlemsmøte. 

 

Helge Rustad, sekretær 


