
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. 7 for 17/18 
Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 30. mai 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 41. 
 

Sak 39 - 17/18: Åpning og faste poster (godkjenninger og referatsaker). 
- Ingen merknader til referat fra forrige møte, innkalling eller sakliste. 
- Brev fra Odd Korsæth ble referert. 

 
Sak 40 - 17/18: Drøfting og vedtak av Personvernerklæring for klubben v/Asbjørn 

1.    Fristen for gjennomføring i Norge er forlenget til 1. juli 2018. 
Det skal foreligge en personvernerklæring - klubben er behandlingsansvarlig. 
Databehandleravtalen ble gjennomgått punktvis. Asbjørn gjør ferdig og fyller ut den formelle 
avtalen, Bjørnar signerer. Deretter sendes den signerte avtalen inn til KIDN. 

2.  Personvernerklæringen ble gjennomgått. Styret vedtok personvernerklæringen enstemmig. 
 Personvernerklæringen sendes ut til alle medlemmene, sekretæren har ansvar for dette. 

Sekretæren sørger for at alle medlemmene signerer |personvernerklæringen på en samleliste. 
(Erklæringen legges ved referatet).  
Asbjørn reviderer skjemaet for søknad om medlemskap i klubben, slik at det blir i samsvar med 
de data som samles inn. 

 
Sak 41 - 17/18: Drøfting og vedtak av program for 2. halvår 2018 v/Nils 
Det arbeides fortsatt med programmet for 2. halvår. Foreløpig er tre av møtekveldene avklart.  
Det endelige programforslaget må være klart til sommeravslutningen 19. juni. 
 
Sak 42 - 17/18: Aktuelle steder å søke økonomisk støtte.  
Styret drøftet dette temaet med utgangspunkt i en oversikt utarbeidet av Ralph Castellan.  
Blant de spørsmålene vi ønsker å stille Ralph Castellan på neste medlemsmøte var: 

- Hvordan lage et prosjekt? / Hva må være med? 
- Hvilke prosjekter kan det være aktuelt å søke om støtte til? 
-  

Sak 43 - 17/18: Søknad fra Hege E. Borstrøm, (avd.leder ved Jotunhaugen omsorgsbolig).  
Vedtak: Søknaden imøtekommes med 1000 kr. Beløpet belastes kapitalkontoen. 
 
Sak 44 - 17/18: Eventuelt 

- Økonomisk oversikt v/Arne. Konklusjon: Vi er helt «i rute» når det gjelder økonomien. 
- Tiltaksplanen v/Asbjørn: Konklusjon: Vi har full kontroll! 
- Egen PC til president og sekretær? Saken bør vurderes, særlig sett i forhold til personvern. 

 
 
 
Helge Rustad, sekretær 


