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Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

Kiwanis Club Elverum                 elverum.kiwanis.no 

 

PROSJEKTGJENNOMGANG OKT 2018/2019 
Referanser:  
a. Årsrapport 2017-2018 m/arbeidsgrunnlag og budsjett for 2018-2019. 
b. Tiltaksplan for 2018-2019. 
c. Prosjektskjemaer for de enkelte prosjekter. 
d. Styrevedtak 17. okt 2018. 

 
Status. Klubben har pr. d. d. 4 vedtatte prosjekter, godkjent av årsmøtet 2018 og et som er godkjent av styret. 
Prosjektskjema for alle 5 er justert høsten 2018 og utlagt på våre nettsider. Styremedlemmene har fått kopier. 
 
Gjennomgang. 
Alle prosjekter har angitt varighet. De bør imidlertid gjennomgås en gang i året, i f m planprosessen før årsmøtet. 
Prosjektgruppen har gjennomgått og oppdatert alle 5. Se forslag til prosjektportefølje 2018 -19 nedenfor. 
 

Prosjekt  Status pr. okt 2018  Videre handling 

Unified spesial Varer til 30.9 2019. 
 

Fortsetter. Inntil 60 000,- kroner for 18/19 
til turneringer á la Norway Cup (tilsv). 
Fokuser på ”egne ben/ andre sponsorer”.  

Bofellesskapene 
 

Varer til 30.9-2019.  
Ønskes videreført med økning. 

Fortsett 1 år. 15 000 kroner. 
Jotunhaugen inkludert.  

Kiwanismodellen  
- jfr. egen årsrapport 

Går til 2019. Bra aktivitet, godt 
med søknader. Er blitt bedre kjent 
blant aktørene. 

Kjør videre i 2018-2019.  Samtaler med 
partnere videreføres. Har p.t. god 
økonomi. Budsjettforslag 20 000,- kroner. 

Liatunet 
 

Forts til 30.9-2018 Fortsett 1 år. Avsett 5000,- til fornying 
av utstyr, samt transport.  
Vurder evt støtte til nytt prosjekt i byen. 

Ut i naturen Er avtalt med Flyktningtjenesten. 
Styret har godkjent videre arbeid. 

Utarbeide prosjekt og plan. Forberede 
endelig godkjenning. 

   

Mulige fremtidige prosjekter/ideer 
Økonomiprosjekt 
Gjennomgå økonomien og 
foreslå nye inntektskilder 

Ligger som forslag under Klubb-
utvikling i 2018. Ikke behandlet 
formelt. 

Evt. etablere eget prosjekt fra 2019. Ingen 
budsjettbehov foreløpig. 
 

Utstyrssentraler 
Utlån fritids og sportsutstyr; 
samarb. kommune og andre. 

Er i forberedelsesfasen. Har 
prosjektorganisering klar. Andre 
viser en viss entusiasme. 

Ikke aktuelt 2018/19 med bruk av midler. 
Fortsetter sonderinger.  

HSK Fotball Antyder behov for hall-leie vinter Avventer evt søknad om hall-leie. 
 

Årsmøtet 2018 sluttet seg til 4 prosjekter for 2018-2019 - på møte 25. september. Dette ble innarbeidet i forslaget til 
Arbeidsgrunnlag og budsjett for 2018/2019 og fremlagt for årsmøtet for vedtak. Rosa ruter inneholder tanker om 
andre prosjekter som kan vurderes videre. Økonomiprosjekt inngår foreløpig i 3-årsplan for klubbutvikling og 
foreslås vurdert senere som eget prosjekt når saken er endelig vedtatt. 
17. okt 2018 ble det vedtatt å etablere prosjektet ”Ut i naturen”; støtte til innvandrerfamilier i samarbeid med 
Flyktningtjenesten og fortsette planarbeidet med dette. Endelig porsjketplan fremlegges sfor godkjenninn senere. 
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