
Kiwanis  Club Elverum 

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

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 21. november 2018 
Referat fra medlemsmøtet 20. november 2018. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 21  
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, 
John Koppang, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Løveng, Nelly Løveng, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, 
Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Forfall: Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Rune Evenrud, Finn Johansen, Odd F. Korsæth, Harry Meljordshagen, 
Oddvar Nyberget, Martin Nystuen, Terje Roger Olsen, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Steinar 
Solberg, Ketil Storfjell. 

 
Sak 10 - 18/19: Åpning og faste poster. 
Innkalling og referat fra forrige møte godkjent uten merknader. 
Som ord for dagen ga presidenten en historisk oversikt over klubbens forhold til Norsk Skogmuseum 
gjennom en periode på hele 34 år. 
 
Tema for dette møtet er NORSK SKOGMUSEUM.  
Gjennom et meget interessant foredrag ga Stein Tore Andersen oss en veldig god oversikt over den 
omfattende virksomheten som drives ved Norsk Skogmuseum. Det hele startet da museet ble etablert i 
1954, de første årene i en ganske beskjeden målestokk. Dagens hovedbygning ble reist i 1971, med 
utvidelser og nybygg i 1979 og 1993. 
Tore Fossum hadde en svært sentral rolle i etableringen og oppbyggingen av samlingene. I tillegg til 
museet i Elverum er også Klevfoss industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum en del av Skogmuseet. 
Vi fikk høre at Skogmuseet har et årlig besøkstall på litt i overkant av 100 000, av dette er det ca. 
18000 skoleelever som deltar på ulike temaopplegg gjennom året. Jakt- og fiskedagene står alene for i 
overkant av 30 000 besøkende årlig. I 2014 ble museet en del av Anno museum. 
Han understreket at det å drive et moderne museum hele tiden er et spørsmål om å ta vare på det som 
fungerer bra – samtidig som en også må forsøke å fornye seg. Dette gjelder ikke minst De Nordiske 
Jakt- og fiskedager! Dette arrangementet er jo selve «flaggskipet» for Skogmuseet! Han ga også 
uttrykk for at de setter stor pris på samarbeidet med Kiwanis! Det er viktig for dem å ha en rutinert 
gjeng som kan jobben! 
Med et årlig budsjett på 30 mill. er det klart at økonomi er et viktig element. Det er på en måte hele 
tiden en balanse mellom «børs og katedral»! 

 
Sak 11 - 18/19: Hvordan bruke en hjertestarter. 
Møteplassen har nettopp arrangert et kurs i hvordan man bruker en hjertestarter. Harald omtalte kort 
hva dette gikk ut på. Det vil bli stasjonert en hjertestarter i Møteplassens lokaler. Da er det viktig at 
man vet hvordan denne skal brukes! Kanskje kan vi ta dette opp som et tema på et arbeidsmøte? 

 
Sak 12 - 18/19: Eventuelt. 

- Filmfestivalen Movies on War har nettopp vært arrangert. Harald omtalte den kort. 

 

 
 

Helge Rustad, sekretær 


