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A. Status 
Året 2017/2018 har vært et godt år for Kiwanis Club Elverum. Alle pålagte oppgaver er utført 
med godt resultat. Programmer og aktiviteter er gjennomført i henhold til oppsatte og vedtatte 
halvårsplaner. I tillegg til budsjetterte humanitære midler har klubben mottatt et økonomisk 
bidrag på 20 000 kr. fra Berthe og Christoffer Dahls legat, med utsikt til tildeling over flere år. 
Et betydelig beløp er gitt i humanitær støtte til flere enkeltpersoner gjennom Kiwanismodellen.  
To medlemmer har i løpet av året meldt seg ut, men klubben har fått sju nye medlemmer, slik at 
medlemstallet har gått opp til 38 medlemmer. Møtevirksomheten har fulgt det fastsatte mønster 
med møter hver annen uke. Fast møtested har vært Møteplassen Elverums lokaler i 
kommunehuset Folkvang. 
 

B. Organisering 
 Komiteene og deres sammensetning er vist i vedlegg 1.  

  
Styret har bestått av: 
President 
Neste president 
Forrige president 
Sekretær 
Kasserer 
Styremedlemmer 

 
Bjørnar Pedersen (Fra 1. jan. 2018) 
Per Ola Stenseth 
Asbjørn Schjølberg (President fram til 31. des. 2017) 
Helge Rustad 
Arne Nersveen 
Kjell Olsen 
Ingvar Haugen 
Grethe Emblemsvåg 

  
Revisorkomite :  
 
Friherrer: 

John Koppang og Bjørn Øvergård  
 
Ketil Storfjell, Christian Andersen, 
Oddvar Nyberget, Magne Rønningen, 
Bjørn Øvergård, Steinar Solberg, Aage 
Faldmo. 

 

 

  
Chartermedlem: Oddvar Nyberget 
 

  
C. Intern virksomhet og administrasjon 
 
 Styremøter. Det er avholdt 9 styremøter.  

Medlemsmøter: Det er avholdt i alt 21 møter (inklusive årsmøtet).  Det har vært 3 
arbeidsmøter, og 3 sosiale samlinger. Det har i år ikke vært noen bedriftsbesøk, alle møtene har 
vært avholdt på klubbens nye møtested; Møteplassen Elverum. 
(Detaljer er vist i vedlegg 2 – Møteliste). 

  
 Fremmøteprosent:   61% 
 
 Sosiale, interne arrangementer  

Juletilstelning/julebord ble arrangert i Møteplassens lokaler. Sommeravslutningen ble arrangert 
i grendehuset Hesteskoen på Rustad, sensommerfesten fant sted på Skjold forsamlingslokale i 
Løten Nordbygd. Festen for funksjonshemmede ble som vanlig avholdt på Forstmann i mai. 
 
Oppmerksomheter.   
Legion of Honour er tildelt Arne Johan Sigstad, Harald Langeid, Kjell Olsen og John Koppang. 
Øienmedaljen er tildelt Harald Langeid og Snorri Djurhuus. 
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Medlemskontingenten er 1000 kr. 
 

 Anskaffelser og mottatte gaver.  
 I forbindelse med Knut Grindalens 80-årsdag mottok klubben en gave på 21 550 kr. 
 Når det gjelder anskaffelser, har klubben gått til innkjøp av en ektra grillpanne. 
  
D. Humanitære aktiviteter 
 Utførte humanitære timer er 862 timer. 
 

Økonomisk støtte/gaver er gitt til følgende: 

 
 
Kiwanisfondet 
Julegave – institusjoner 
Frelsesarmeen 
Burn Camp 
Mental helse ungdom 
Fest for funksjonshemmede 
Elverum Unified fotball 
*TV-aksjonen 
*Møteplassen 
*Julehuset (M.Bjørnstad) 
*Ungdommens hus 

  
   10 000 kr 
      5341 kr 
    10000 kr 
      3000 kr 
      5000 kr 
    12919 kr 

65000 kr 
5000 kr 
2000 kr 

10000 kr 
1650 kr 

 
Kiwanisdukker 
Albaniaprosjektet (gave til buss) 
Sandbakken bofellesskap 
Loken bofellesskap 
*Jotunhaugen bofellesskap 
Kiwanismodellen 
*Liatunet (5000kr utover budsjettet) 
*Brasstastick 
*Fotball for alle (HSK) 
*Korpsfestival (Falk Bakke) 
*Sørskogbygda naturbarnehage 
 

 
4825 kr       

15000 kr 
7500 kr 
5000 kr 
2500 kr 

48098 kr 
10000 kr 

7500 kr 
11575 kr 

5000 kr 
10420 kr 

Poster som er merket med * er beløp som er gitt utover det som var budsjettert. 
 
Sum humanitær/sosial innsats (jfr. regnskapet for detaljer)                                                253 647  kr.                                      
 
Blomster og gaver: 1887 kr.                                                                                                                          
   
Vi har ikke gitt bort noen Kiwanisdukker dette året.  
 
Dugnads- og andre arbeidsaktiviteter.  
Elverumskalenderen er utgitt for 17. gang. Det oppførte timetallet er noe usikkert, fordi 
komiteen jobber med dette over lengre tid, og selve salget foregår på dugnadsbasis. 
Også dette året har vi utført raking på Skogmuseet, arbeidet med utkjøring, montering, 
demontering, innkjøring på lager av utleieboder, og i tillegg innredet en stor plasthall, på 
samme måte som tidligere. Elverum Unified Fotball ga oss svært god hjelp under dugnadene i 
sommer! Etter hvert som klubbens medlemmer blir eldre, er deres bidrag blitt meget viktig! 
Samtidig må det bemerkes at tilgangen på nye medlemmer har gjort at klubbens yteevne er 
vesentlig øket. 
Under selve Jakt- og fiskedagene har klubben solgt grillmat, kaffe og vafler. Mange av våre 
ledsagere har gitt oss en betydelig støtte ved å ta seg av vaffelstekingen!  
Og årets resultat er et av de beste noensinne! Dette skyldes nok også en betydelig innsats fra 
flere av klubbens medlemmer i forkant av arrangementet med å skaffe sponsorer. På den måten 
fikk vi sponset en stor del av de varene vi skulle selge på grillen. En stor takk til dem – og til 
butikkene som sponset oss! Takk også til ledsagerne våre som hjalp oss med vaffelstekingen!  
Det har gjennom året vært fokusert sterkt på klubbutvikling, og etter en god prosess med 
motivering, oppfriskning av Kiwaniskunnskaper, involvering av medlemmene og en 
klubbanalyse er det utviklet en 3-årsplan for klubbutvikling, med mål og tiltak, frem til år 2020. 
Med bakgrunn i ny lov om personvern har klubben utviklet sin egen personvernerklæring og det 
enkelte medlem har godkjent innholdet i denne gjennom sin signatur. Personvernerklæringen er 
satt inn i Vedtaksprotokollen. 
 



 4
 
Registrerte dugnadstimer og inntekter:  
Kalenderarbeider  
Bingo / lotto o.lign. 
Raking på Skogmuseet  
Bygg/riv på Skogmuseet 
Grilling 
Kommunikasjonsleder 
Sum 

100 timer 
 0 timer 

 135 timer 
297 timer 

  300 timer 
 600 timer 

 14 045 kr 
59 743 kr 
19 575 kr 
43 065 kr 
 56 724kr 

 
 193 152kr 

 
E. Økonomien 

Den økonomiske situasjonen må fortsatt betegnes som svært god. Formuen er fortsatt betydelig, 
inntektene har vært gode, og de humanitære ytelser er fortsatt store. Klubben har for fjerde året 
på rad mottatt en pengegave fra Svartholtet barnehage! Den var i år på  11 500  kr.   
Vi er også, etter søknad, blitt tildelt 20 000 kr fra Berthe og Christoffer Dahls legat. 

 I forbindelse med Knut Grindalens 80-årsdag mottok klubben en gave på 21 550 kr. 
Bingoinntektene er ganske stabile.. Det økonomiske grunnlaget for de neste årene gir oss 
muligheter til store ytelser, og det gjør oss enda bedre i stand til å oppfylle våre ideelle 
målsetninger.  

 
F. Annet 
  

 Konvent 2018: Klubben var representert på Vikingkonventet i Tønsberg. 
 Deltakere: Arne J. Sigstad, Falk Bakke.  
 Harald Langeid deltok i egenskap av viseguvernør for Divisjon Indre Østland. 
 
 Asbjørn Schjølberg er nettansvarlig (webmaster KIDN). Han er også medlem av Lovkomiteen i 

Kiwanis District Norden. 
 
 Arne J. Sigstad er styremedlem i klubbutviklingskomiteen i Kiwanis District Norden. 
 

Falk Bakke har vært leder for Kiwanis Albaniahjelpen (nedlagt sommeren 2018). 
 
Harald Langeid er viseguvernør for Kiwanis Divisjon Indre Østland 
 

 Ugleluren er utgitt med 3 nummer. Redaktør er Asbjørn Schjølberg. 
 
 Divisjons- og interklubbmøter. Medlemmer fra klubben har deltatt på fire divisjonsmøter.  
 

Andelseier. Klubben er andelseier i Frivilligsentralen i Elverum. Arne J. Sigstad er styreleder.  
 
Diverse.  
Vår klubb har siden 2010 vært støtteforening for «Møteplassen Elverum» – aktivitetssenter for eldre. 
Bjørn C. Risberg er vår representant i styret. 
 
Årskort ved museene.  
Medlemmene har også i år mottatt et årskort som gir adgang til alle ANNO-museene. Dette er en 
storslått gave, som viser at museet virkelig setter pris på vårt samarbeid. 
 
Kiwanis Club Elverum, 25.09.18. 
 
Bjørnar Pedersen,  
president. 
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Vedlegg 1: Medlemsliste og komiteer 

 
Medlemsliste 2017/18: 

 
1. Andersen, Christian 
2. Bakke, Falk  
3. Bekken, Svein Olaf 
4. Borg, Otto Kr. (utmeldt 14/3-18) 
5. Djurhuus, Snorri 
6. Emblemsvåg, Grethe Lund  
7. Evenrud, Rune 
8. Faldmo, Aage                  
9. Grindalen, Knut  
10. Haugen,  Ingvar 
11. Heggedal, Ragnar  
12. Hoddø, Brit Annie (utmeldt fra 30/9-18) 
13. Johansen, Finn 
14. Koppang, John 
15. Korsæth, Odd 
16. Langeid, Harald  
17. Eli Løkken   
18. Løveng, Arne 
19. Løveng, Nelly Beate                              
20. Meljordshagen, Harry 

21. Monsbakken, Knut (utmeldt 17/10-17) 
22. Nersveen, Arne  
23. Nyberget, Oddvar 
24. Nystuen, Martin 
25. Olsen, Kjell 
26. Olsen, Terje Roger 
27. Pedersen, Arne Konrad  
28. Pedersen, Bjørnar Olav  
29. Risberg, Bjørn C. (utmeldt fra 30/9-18) 
30. Rustad, Helge  
31. Nils H. Rustad  
32. Rønningen, Magne 
33. Schjølberg, Asbjørn 
34. Sigstad, Arne Johan 
35. Solberg, Steinar 
36. Anne Berit Stenseth            
37. Per Ola Stenseth                  
38. Storfjell, Ketil  
39. Øverby, Lars Gunnar 
40. Øvergård, Bjørn  

 
Komiteer og deres sammensetning 2017/18 
Program-  og  utviklingskomite: 
Leder:  Nils H. Rustad 
  Arne Johan Sigstad 
   (Forrige og neste president inngår fast) 
  
Kalenderkomite:  
Leder: Asbjørn Schjølberg 
 Harald Langeid 
 
Materiellforvaltning og valgkomite.  
President,   neste president. kasserer 
 
Humanitærkomiteen: 
Leder: Odd F. Korsæth  
 Knut Grindalen 
 Falk Bakke   
 Bjørn C. Risberg 
 Nils H. Rustad 
 Anne Berit Stenseth 
 
Fest- og huskomite: 
Leder:  Eli Løkken 

 Ragnar Heggedal 
 Anne Berit Stenseth 
 Per Ola Stenseth 

  Grethe Emblemsvåg 
 
 
 

 
 
Dugnadskomite: 
Leder   Harald Langeid 
 Harry Meljordshagen 
 Snorri Djurhuus 

Lars Gunnar Øverby 
 
Kiwanisgrillen: 
Leder:  Bjørnar Pedersen        
             Arne K. Pedersen 
 Svein Olaf Bekken 
 Ragnar Heggedal  
 
Kommunikasjonsleder: 
 Asbjørn Schjølberg. 
 
Materialforvaltning 
President. neste president og kasserer 
Revisorkomite 
Leder    John Koppang 
              Bjørn Øvergård 
        
Friherrer:  Oddvar Nyberget,  Ketil Storfjell,  
, Christian Andersen, Magne Rønningen, Steinar 
Solberg, Aage Faldmo, Bjørn Øvergård. 
 
Chartermedlemmer:  
Oddvar Nyberget 
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Vedlegg 2 

 
 

 
Møteoversikt 2017 – 18. 
 

 

Dato Medlemsmøter Besøk m m Sosialt samvær Innhold/tema/merknader 

Møteoversikt 2017 

- 

2018   

 
10. okt. 

 
Møteplassen 

  19  
Arbeidsmøte. Nytt møtested. 
Oversikt over året som gikk. Plan for nese år. 

24. okt. Møteplassen   16+1=17 
Tema: BRASSTASTICK v/Magne Baugerud 

7. nov. Møteplassen   19  
Arbeidsmøte. Klubbutvikling. 

21. nov. Møteplassen   17+4=21 
Tema: MØTEPLASSEN v/Mari Opseth 

5. des. Møteplassen   16+2=18 
Slektsgransking. Bruken av vårt nettsted v/Asbjørn 

 
15. des. 

 
Møteplassen 

  
Juleavslutning 

20+12+1=33 
Arne J. Sigstad tildelt LEGION OF HONOUR. 
Snorri Djurhuus og Harald Langeid mottok Øienmedaljen 

16. jan. Møteplassen   17+11+1=29 
Informasjonsmøte for inviterte gjester. 

 
30. jan. 

 
Møteplassen 

  24+4+3=31 
Tema: ELVERUM VEKST.  
Odd-Erling Lange fortalte om planen for Ydalir m,v,. 

 
13. feb. 

 
Møteplassen 

  24+8+6=38 
Tema: SVARTEBOKA 
Ottar Evensen kåserte. 

27. feb. Møteplassen   20 
VALGMØTE 

13. mars. Møteplassen   22+6=28 
Tema: FELLESKJØPET V/Sian Thorsen. 

 
10.april 

 
Møteplassen 

  28+2=30 
Tema: STORA ENSO v/Arild Lindberget 
Opptak av fire nye medlemmer. 

 
24. april 

 
Møteplassen 

  25+1=26 
Arbeidsmøte. Tema: PERSONVERN. 
Opptak av tre nye medlemmer. 

 
8. mai 

 
Møteplassen 

  
Fest for funksjonshemmede 

 

21+2=23 
Stor stemning! Arne K. Pedersen og Alan Johansen sto for 
musikken. 81 gjester var tilstede. 

 
22.mai 

 
Møteplassen 

  17+2=19 
Tema: GRAMINOR 
Kristin Børresen fortalte om deres forskningsarbeid. 

 
5. juni 

 
Møteplassen 

  23+2+1=26 
Tema: PROSJEKTMIDLER v/Ralph Castellan 
Hvor kan vi søke om midler til nyr prosjekter? 

 
19. juni 

 Hesteskoen 
Rustad 

 
Sommeravslutning 

25+14=39 
Trivelig sosialt samvær, ledet av Per Ola Stenseth. 

28. aug.  Skjold 
Løten Nordbygd 

 
Sensommerfest 

21+11+10=42 
Trivelig sosialt samvær. Den nye bussen, kalt «Arven etter 
Kiwanis» ble vist fram. 

11. sept. Møteplassen   19+2+1=22 
Tema: Statens havarikommisjon for transport 

25. sept. Møteplassen   22 
Årsmøte 
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ARBEIDSGRUNNLAG FOR KIWANISÅRET 2018/2019  
1. Bakgrunn 
Status fremgår av årsberetningen for 2017-2018. Den viser i hovedsak at klubben fortsatt drives godt, har et 
godt miljø og tjenlige retningslinjer og rutiner. Medlemstallet er i løpet av året økt til 38. Vi har mange og 
gode humanitære prosjekter og tiltak, særlig for lokal-samfunnet. Inntektskildene er de samme som vi har 
hatt gjennom lang tid og økonomien er stødig og god. Utviklingen gjennom de siste årene understreker det vi 
tidligere har påpekt om at gjennomføringsevnen blir sakte svakere. I løpet av dette året er det utarbeidet en 
tre-årsplan for klubbutvikling, den må følges. Nye midler og metoder i markedsføringen bør utvikles og tas i 
bruk for å støtte en slik prioritering.  
 
2. Prioriteringer og mål 
Våre suksessfaktorer er antall barn/unge som vi støtter/antall prosjekter som er i gang (humanitær støtte) - 
antall medlemmer - stabil og sikker økonomi. Vår nye 3-årsplan for klubbutvikling er redskapet for å lykkes.  
Humanitært arbeid er vår hovedoppgave og prioriterer seg selv hele tiden, år etter år. 
Områder som skal prioriteres særskilt i 2018-2019 er: 
- Klubbutvikling; med hovedvekt på medlemsverving - målsetting er å øke medlemstallet mot 40 
- Økonomi; med hovedvekt på å finne flere og alternative inntektskilder - målet er flere/andre inntektskilder. 
 
3. Humanitære aktiviteter 
Alt vi foretar oss skal underbygge den humanitære delen av vårt arbeid. Følgende tiltak skal gjennomføres: 

 
 
Støtteoppgaver (ansvar HUM.KOM): 
a. Julegaver eldreinstitusjoner (6000  kr) 
b. Støtte Burn Camp  (3000  kr) 
c. Støtte MHU   (5000  kr) 
d. Unified støtte til drift  (5000   kr) 
e. Kiwanisdukken  (5000   kr) 
f. Fest funksjonshemmede (14000 kr) 
g. Støtte Nordens Fond  (11000 kr) 
h. Støtte Frelsesarmeen  (10000 kr) 
 
 

Prosjekter(egne prosjektansvarlige): 
i.  Kiwanismodellen  (20000 kr) 
j. Unified spesial  (60000 kr) 
k.  Bofellesskapene  (15000 kr) 
l. LIA-tunet   (15000 kr) 
 

4. Økonomi/Inntektsbringende aktiviteter 
Iverksettelse av et Økonomiprosjekt vurderes for å finne flere og nye passende inntektskilder. Det skal fokuseres på 
god styring og kontroll med økonomien. Styret skal gjennomgå regnskapsstatus på alle sine ordinære møter slik at 
klubben til en hver tid kjenner situasjonen. Vurdering av formuens størrelse vil bli gjennomført jevnlig. Vår redelighet 
må aldri kunne trekkes i tvil. 
Vi vil ta på oss raking på museets område og arbeider i forbindelse  med Jakt og Fiskedagene. Vi vil søke om tillatelse til 
å drive Kiwanisgrillen.  
Vi bør kunne tilby grilling for andre, gjennom sesongen, med vår nye gassgrill. Vi bør kunne ta på oss oppgaver av 
passende karakter for klubben. Antallet spillere på Grasrotandelen bør økes kraftig - mål er minst 40. 
 
5. Synliggjøring (Markedsføring/PR og informasjon) 
Det skal fortsaatt fokuseres på markedsføring mot sponsorer, foredragsholdere og samarbeidspartnere. 
Nettsted og sider på sosiale medier skal utnyttes maksimalt. Klubbavisen Ugleluren skal utgis jevnlig. Det bør tilstrebes 
å følge opp informasjon som aktiviserer medlemmene - ref. Kiwanisformelen; tiltak for å skape motivasjon og glede bør 
herunder være i fokus. Kiwanis prinsipper og mål må forankres hos medlemmene. 
 
6. Administrasjon og intern virksomhet/Klubbutvikling 
Grunnlaget skal være vår 3-årsplan for klubbutvikling, utviklet i forrige år. Våre gode administrative rutiner og 
tradisjoner skal videreføres; evt justeres ved behov. Det skal legges stor vekt på motivasjon, glede og interesse for 
Kiwanis hos våre medlemmer - nåværende og nye. Stor vekt legges på gode programmer og møter for å motivere og 
stimulere til god oppslutning om aktiviteter, verving og dugnader m. m.. 
Styret skal prioritere en attraktiv profil på klubben og Kiwanissaken, bl a gjennom gode markedsføringstiltak  
Form og innhold av våre arbeidsmøter bør fortsatt vurderes for å øke fremmøtet og utbyttet av møtene.  
 
Fremlagt for og vedtatt av årsmøtet 25. september 2018 
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BUDSJETT FOR 2018-2019  

INNTEKTER 
 Kontingent fra medlemmer 36000 36  medlemmer 
 Jakt og fiskedagene, grilling 80000 
 Dugnadsarbeid Skogmuseet 65000 
 Bingo 50000 
 Grasrotandel 10000 
 Momskompensasjon 16000 
 Renter 2000 
 Sum inntekter 259000 
 
 
UTGIFTER 
 Kontingenter KI og DN 40000 Usikkert anslag 
 Administrasjon 20000 
 Møteutgifter  15000 
 Fest og huskomite 15000 
 Blomster og gaver 5000 
 Humanitærkomiteen 54000 
 Kiwanismodellen 20000 
 Elverum Fotball Unified 60000  
| Bofellesskapene 15000 
 Liatunet 15000 
 Sum utgifter 259000 
 
 
 Merknad 1 
 Kontingent fra medlemmene: kr. 1000,- 
 
 Merknad 2 
 Dugnadsinntekter er stipulert til kr. 150,- pr time. 
 
Ved behov kan det vurderes å ta midler fra formuen for å støtte andre gode prosjekter. 
 


