
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. 1 for 18/19 

Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 17. oktober kl. 10. 
 
 
Tilstede: Harald Langeid, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Ingvar Haugen, Arne Nersveen, Kjell Olsen,  
Helge Rustad 
Forfall: Per Ola Stenseth 

 
Sak 1 - 18/19: Åpning og faste poster. 
a) Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader 
b) Konstituering av styret. Styret for 2018-2019 har denne sammensetningen: 
President: Harald Langeid 
Neste president: Per Ola Stenseth 
Forrige president. Bjørnar Pedersen 
Sekretær: Helge Rustad 
Kasserer: Arne Nersveen 
Styremedlem: Asbjørn Schjølberg 
Styremedlem: Ingvar Haugen 
Styremedlem: Kjell Olsen 
 
Sak 2 – 18/19: Status økonomi og tiltaksliste.  

- Økonomi: Ingen endringer siden starten av nytt Kiwanisår. 
- Tiltakslista: God oversikt over det som er gjort – og det som skal gjøres. 

 
Sak 3 – 18/19: Status tiltaksplan for vår “3-årsplan for klubbutvikling”. v/Asbjørn 
Planen ble gjennomgått og kommentert. Den bør stå fast på saklista til hvert styremøte. 
 
Sak 4 – 18/19: Søknad fra Trude Nystuen om støtte til barneaktiviteter prosjekt i 
Nordskogbygda.  
Styret gjorde følgende vedtak: 
Vi dekker et innkjøp av utstyr for inntil 5000 kr. Beløpet belastes kapitalen. 
  
Sak 5 – 18/19: Forslag til prosjekt “Ut i naturen” for innflytterbarn og deres familier  
Asbjørn redegjorde for prosjektet. Styret gjorde følgende vedtak: 
Vi fortsetter arbeidet med å utvikle dette prosjektet. 
 
Sak 6 – 18/19: Informasjon om DS 1.  
Harald ga en kort redegjørelse: 

- Budsjettet var en hovedsak på møtet. Dessverre ble det saldert ved at utgifter til 
motivasjonskonferansen ble strøket. 

- Det var stor bekymring over både synkende antall klubber og synkende medlemstall. 
- Kiwanisdukken ble vedtatt å skulle være Kiwanis District Norden sitt signaturprosjekt. 
- Saklig og god informasjon ble gitt om årets TV-aksjon 

 
Sak 7 – 18/19: Hva bør være klubbens signaturprosjekt? 
Vedtak: Kiwanismodellen skal være signaturprosjektet til Kiwanis club Elverum. Vi følger også opp 
distriktets signaturprosjekt med å promotere Kiwanisdukken. 
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Sak 8 – 18/19: Eventuelt. 
- Asbjørn orienterte om kontakt med Kiwanisklubber fra Færøyene. 
- Felles klubbmøte med KC Kongsvinger kan være aktuelt. 
- En anmodning fra Kiwanis Children’s Fund om å skaffe et styremedlem ble referert. 

Anmodningen sendes til Falk og Arne Johan med spørsmål om de kan være interessert i dette. 
- Møteplassen ønsker flere frivillige sjåfører for kjøring til aktivitetskafe på fredag formiddag. 

Tas opp på neste medlemsmøte. 
- Invitasjon til Ruskonferanse ble referert. Tas opp på neste medlemsmøte. 
- Neste styremøte blir onsdag 31. oktober kl. 10. 

 
 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 
 
 


