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For mange av oss var det en fenomenal sommer; men ‐ det har sine sider
som vi har fått høre. Nå nærmer det seg sterkt et årsskifte ‐ Kiwanisåret
2017 ‐2018 er over 1. oktober ‐ det administrative året som det heter.
Året som har gått har vært et svært godt år for vår klubb. Sentrale punkter
‐ ØKE MEDLEMSTALLET ‐ OG ‐ FINNE NYE ENKLERE ØKONOMIKILDER ‐ har
stått i sentrum og vi har lyktes så det holder. Men det meste beveger seg
opp og ned, og fra en topp på 38 medlemmer avsluttes året med en netto tilgang på 3 med‐
lemmer, og det er en sjeldenhet, så vi skal være meget fornøyd. Tilgangen på midler har
vært preget av to større gaver, samt at våre dugnader og andre saker har gitt bra resultat.
Det til tross for at to av de fire dagene med grillen ble hemmet av lite tjenlig vær. Ellers har
vi gjort hva vi planla å gjøre og når årsmøtet behandler årsrapporten så vil alle få se hva vi
har prestert og da er det viktig å se på de faktorene som vi blir målt mot:
Våre suksessfaktorer: ‐ antall barn/unge vi har hjulpet; ‐ økonomi; ‐ antall medlemmer.
Takk til alle for innsatsen som har bidratt til at måleresultatene ble glimrende.
Helge har gitt oss mange fine ”Ord for dagen”.
Men det er åpent for andre til også å tilby oss
er forlengst klart og kalenderen lagt ut på noen ord til ettertanke før møtet ‐ alvor eller
nett ‐ Medlemssider ‐> Planer og Program. skjemt, sang eller dikt, bare det er fint.
Kort for lommeboka er laget og delt ut til
de som var på siste møte. Ref Sekretæren.

Programmet for andre halvår 2018

Vår idébank trenger påfyll.
Klubben har en idébank der medlemmenes
ønsker for programposter er registrert. Se
nettstedet Medlemssider ‐ > Planer og …..
Her trenges rydding og nye innspill, og sær‐
lig opptatt er vi av at de nye medlemmene
gir oss innspill slik at vi vet hvilke ønsker de
har. Gi dine ønsker/ideer til Programkomi‐
teen, webmaster eller klubbsekretæren.
Eller ta ordet under Eventuelt på et møte
og fortell oss hva du vil ha.
Ugleluren leses best på dataskjerm men kan utmerket godt skrives ut og leses på papir.

”Vi velger et tilbakeblikk!”
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Legion of Honour er en oppmerk
‐somhet fra Kiwanis som tildeles
medlemmer for langt medlems‐
skap. Det starter ved 25 år og
hvert 5te år stiger man så i gra‐
dene. Sammen med diplomet får
man en stor Kiwanisnål som sy‐
nes. I juni fikk Harald og Kjell sin
nål og fint diplom for 25 års del‐
takelse.
Tidligere har Arne Johan fått sin,
og i september fikk John også sin
for 25 år i klubben.

Noen bygget høyere enn oss andre.
Noen av medlemmene tok seg av ”vår lørdag” på Østkanttorget.

”Vi velger oss tilbakeblikk” - FORTSATT
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‐ Vår 3‐års plan for klubbutvikling viser seg nå å virke og mangt faller på plass. Mange av målene for år
2020 nærmer seg allerede nå fullførelse og viser at vårt møysommelige arbeid i 2‐3 år bærer frukter.
Takket være sterk innsats fra Bjørnar og de to Stenseth skjedde det som man bare kunne drømme om;
7 ny medlemmer i en jafs. Vi takker de som fikset dette! Målet var 40 medlemmer i 2020; vi mangler
bare 2 dit. Tar vi en titt på de oppsatte målene så ser det slik ut:
Målsettinger:
a. Klubben skal ha 40 medlemmer i 2020 ‐ vi er på god vei
b. Medlemmer med gode Kiwaniskunnskaper og positive holdninger til humanitært arbeid ‐ OK….
c. Programmer og møteplaner som inspirerer til deltakelse ‐ OK…...
d. Møter og møteprogrammer som gir lyst til å delta aktivt ‐ OK, og er på vei lenger frem.
e. Humanitære aktiviteter som støtter målgruppen barn og unge på en god måte ‐ på god vei.
f. Et sosialt miljø som gir trivsel, samhold og følelse av tilhørighet (nettverk) ‐ OK så langt vi kan se.
Dette sto i forrige nummer men må gjentas for å bli husket. Siden forrige gang så må vi nå dessverre
meddele at 2 medlemmer vil forsvinne fra 30. sep og vi starter altså Kiwanisåret 2018 ‐ 2019 med 36
medlemmer. Mer om dette på årsmøtet.

Årets konvent i District Norden ble arrangert i Tønsberg av divisjon Vestfold.
Vår klubb var representert med Arne Johan Sigstad og viseguvernør Harald Langeid. På fredag var det
som vanlig åpning og festaften. På lørdag formiddag ble årsmøtet avviklet og her må vi vente å proto‐
kollen for å få detaljer. Men vi vet at et forslag om at KIDN skulle avvikle avtalene med Burn Camp og
Mental Helse Ungdom falt. Det samme gjorde et forslag om forkorting av konventene.
Som ny guvernør ble valgt Steinar Birkeland ‐ og han kjenner de fleste av oss da han og kona besøkte
oss på Skogmuseet under Jakt‐ og fiskedagene. VI tar med et bilde derfra:
På lørdag ble det arrangert Barnas Dag på Torget i Tøns‐
berg og fra de bildene vi har sett var det en vellykket sak
som ga god synlighet for Kiwanis. Her ble også årets Ki‐
wanis Ærespris delt ut ‐ en utskåret kløvhest og tilhøren‐
de diplom. Det ble utdelt to priser denne gang; den ene‐
gikk til bandet Mondays og den andre til foreningen
Gode Venner. Divisjon Vesfold spedde på med 5000.‐ til
hver av de to pristakerne. Mer om konventet senere.














Hva har skjedd siden april 2017/2018?
Personvernet for den enkelte er styrket
gjennom større oppmerksomhet omkring
bruk av persondata på nett og en egen
personvernerklæring er laget og som den
enkelte har signert på
I mai hadde vi 81 gjester på fest for funk‐
sjonshemmede på Forstmann og totalt
deltok 103 personer
Kristin Børresen fortalte livfullt om Gra‐
minor og deres forskningsarbeid
Ralph Castellan fortalte oss hvordan man
kan søke om midler til prosjekter
Vi har hatt tradisjonell sommeravslutning
som vår utmerkede fest‐ og huskomite
laget på lokalet Hesteskoen på Rustad
Vi har bygget og grillet og revet på Skog‐
museet, godt hjulpet av Unified og av
nye, sterke og friske medlemmer
Sensommerfest på lokalet Skjold, Løten vi
der vi fikk se Kiwanisbussen for Albania
Har hatt flere gode og tankevekkende fo‐
redrag; sist av Havarikommisjonen Trans‐
port, Veiavdelingen.
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KVARTALSRAPPORTER
sendes etter egen tidsplan fra presidenten til
viseguvernøren, og alle viseguvernørene i sin
tur til Guvernør som drar det hele sammen.
I tredje kvartal ++ har vår klubb:

38 medlemmer

donert 114 544 kroner,‐

utført 724 humanitære arbeidstimer

Ingen Kiwanisdukker er utdelt.
Samlet har vår divisjon i samme kvartal:

mistet 1 medlem og fått 7 nye

donert 181 664,‐ kroner

utført 160 humanitære arbeidstimer

delt ut 0 Kiwanisdukker.
District Nordens (KIDN) kvartalsrapport nr 3
viser KIDN har:

1110 medlemmer (ned 29 fra 1. okt 17)

donert 1,2 millioner kroner

utført 8684 humanitære arbeidstimer.

gitt bort 10335 Kiwanisdukker.
For våre nye medlemmer (og øvrige):
Det viktigste som klubben gjør er det humanitære
arbeidet ‐ derfor er vi til. Det er mange måter å
støtte det på. Dugnader er nå unnagjort for denne
gang, men vi trenger ideer til inntektskilder og vi
trenger ideer til programposter. Og det er slik at
engasjement er en forutsetning for utvikling. Der‐
for er det viktig for klubblivet å delta hver på sitt
felt og bidra til utviklingen.
Årsmøtet er et fint møte å delta på ‐ der blir rede‐
gjort for hva vi har utført og hva vi planlegger å ut‐
føre. Og ‐ det er den enkelte som gjennom sin
stemme på årsmøte bestemmer hva vi skal gjøre.
Således er årsmøtet det viktigste møte av alle, og
her bør alle delta og være med og bestemme.

GRASROTANDELEN
De siste 4 år har vi øket med 4 spillere og har 33.
Hittil generert for oss er ca 12 000,‐ kroner.
En god fremgang, hjulpet av bl a endrede regler
men vi trenger enda flere som støtter oss, klipp ut
lappene ved siden av og skaff oss noen flere!

