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Elverum, 23. mai 2018 
Referat fra medlemsmøtet 22. mai 2018. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte17+2=19 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Harald Langeid,  
John Koppang, Eli Løkken, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg,  
Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby.  
Forfall: Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Brit Annie Hoddø, 
 Finn Johansen, Odd F. Korsæth, Arne Løveng, Nelly Løveng, Harry Meljordshagen, Oddvar Nyberget, Martin Nystuen, 
Kjell Olsen, Terje Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørn C. Risberg, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell,  
Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Torill Hald Oftebro, Snøfrid Schjølberg. 
. 

Sak 50 - 17/18: Åpning og faste poster  
Ingen merknader til referat, innkalling eller sakliste. Som ord for dagen leste Per Ola et aktuelt dikt  
i forhold til dagens tema: Den lille bonden av Rolf Jacobsen. 
Referatsaker: 

- Presidenten takket for den store innsatsen både med rakedugnaden og ved festen for 
funksjonshemmede. 

- Knut takket for blomsterhilsen til hans 80-årsdag. 
- Selv ble Knut takket med rungende applaus for pengegaven som klubben mottok i forbindelse 

med feiringen av hans 80-årsdag. Knut hadde ønsket at gjestene heller skulle gi en gave til 
Kiwanis enn å gi gaver til ham.  

- Takkebrev fra Taylianna og mor Alicia for støtte til innkjøp av madrass og trampoline. 
-  

Temaet for dette møtet var Graminor (tidligere Norsk kornforedling). 
Graminors samfunnsoppdrag er å «utvikle nye plantesorter (korn, poteter, engvekster, frukt, bær),  
for norsk og nordisk klima, samt utprøve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. 
Markeds- og kommunikasjonssjef Kristin Børresen holdt et svært interessant foredrag om det 
arbeidet som gjøres for at våre kornsorter, bær- eller fruktsorter skal bli best mulig tilpasset norske 
vekstforhold. Bedriften har sitt hovedkontor på Bjørke, det er 33 ansatte, hvorav 9 har doktorgrad!  
Et av hovedmålene for virksomheten er å gjøre Norge mest mulig selvforsynt med matkorn. Og fra å 
måtte importere så å si alt matkorn, er forsyningsgraden i dag økt til over 70 %. 
Vi fikk høre at det å skulle utvikle nye sorter er et tidkrevende arbeid. Fra et forsøk settes i gang og til 
det endelige resultatet foreligger, kan det gå 10-12 år! 
En ny hvetesort som snart er på markedet har fått navnet Mirakel (det høres lovende ut!). To nye, 
lovende jordbærsorter har fått navnet Nobel og Saga. To nye potetsorter vil også snart dukke opp i 
butikkhyllene, nemlig Nansen og Hassel. 
Genteknologi er et felt som gir store muligheter når det gjelder å utvikle nye sorter. Hun omtalte 
begrepet genredigering, hvor en kan ta vekk uønskede gener og erstatte dem med gener som en ønsker. 
Da kan man for eksempel skape planter som er resistente mot visse plantesykdommer. 
Vi fikk til slutt også høre litt om frøbanken på Svalbard. Det er et stort ansvar og et tillitsvotum til 
Norge å skulle ta vare på frø fra hele verden. Et veldig interessant foredrag! 
 
Sak 51 - 17/18: Orientering fra den nylig avholdte motivasjonskonferansen v/Asbjørn 
Denne konferansen er et ledd i utdanningssystemet i Kiwanis. Som det ligger i navnet, er motivasjon 
det aller viktigste! Viktig er det også å skape sosiale relasjoner, samt følelsen av å arbeide som et team. 
Ved å delta på denne konferansen vil en være godt forberedt til å ta fatt på neste Kiwanisår! 
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Sak 52 - 17/18: Status Kiwanismodellen v/Asbjørn 
Siden oppstarten for fem år siden er 186 000 kr gitt til gode formål, dvs. ca. 25 000 kr pr. år, og det er 
utført mellom 350 til 400 humanitære arbeidstimer.  
I dette Kiwanisåret er det hittil brukt 39 000 kr (9 saker). 
 
Sak 53 - 17/18: Orientering fra DS3 v/Harald 
Han ga oss en kort orientering om saker som hadde vært oppe på dette møtet.: 

- Mangeårig leder av Kiwanis i Albania, Kastriot Faci, blir tildelt Øienmedaljen. 
- Klubben på Kongsberg er lagt ned, hva da med senteret på Heistadmoen? Foreløpig uavklart. 
- Kiwanisdukken som et signaturprosjekt. Skal lanseres på høstens konvent. 

 
Sak 54 - 17/18: Tanker, ideer mv om klubbutvikling v/ Nils 
Han ga oss en kort presentasjon av noen tanker og ideer. Vår klubb er en veldrevet klubb, der det også 
arbeides aktivt og godt på det lokale plan. Vi har noen «hjørnesteiner», stikkord her: 

- Svartholtet barnehage - sponsorer – Kiwanismodellen.  
- Kiwanismodellen bør synliggjøres bedre! 
- Vårt motto «Barn først og fremst» kunne kanskje endres til «KCE – for barn i nabolaget først 

og fremst» 
-  

Sak 55 - 17/18: Eventuelt. 
- På vårt neste medlemsmøte, 5. juni, får vi besøk av guvernør Heidi Ringsby og av Ralph 

Castellan. 
- På Jakt- og fiskedagene i august har neste guvernør tilsagt sitt nærvær. 

 
 

 
 
Helge Rustad, sekretær 


