
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. 2 for 18/19 

Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 31. oktober kl. 10. 
 
 
Tilstede: Harald Langeid, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Ingvar Haugen, Arne Nersveen, Kjell Olsen,  
Helge Rustad. Til sak 12 møtte også Nils H. Rustad og Arne Johan Sigstad. 
Forfall: Per Ola Stenseth 

 
Sak 9– 18/19: Åpning og faste poster (godkjenninger og referatsaker). 
Ingen merknader til referat, innkalling eller sakliste. 
 
Sak 10 – 18/19: Status økonomi og tiltaksliste.  

- En økonomisk oversikt ble delt ut, ingen store endringer siden forrige styremøte. 
- Grasrotandelen blir større enn budsjettert – 14 000 kr. hittil. 34 spillere, vil gjerne ha flere. 
- Prosjektet «Ut i naturen»: Dokumentene ferdigstilt – arbeidet i gang. 
- Festen for funksjonshemmede: En mal for denne festen er laget. 

 
Sak 11 – 18/19: Status tiltaksplan for vår “3-årsplan for klubbutvikling. 

- Synlighet er et viktig stikkord her! Viktig at vi synes i lokalsamfunnet. 
- Markedsføringsmappa fungerer. 
- Det må fortsatt arbeides med å skaffe flere medlemmer. 

 
Sak 12 – 18/19: Plan for neste halvår. 
Nils H. Rustad presenterte programkomiteens forslag til program. Etter noe drøfting, kom styret fram 
til følgende foreløpige forslag: 
 
29. januar: Arne Druglimo Eldrerådet 
12. februar.  Tord Arnesen Ungdom og oppvekst 
26. februar: Valgmøte/arbeidsmøte  
12. mars: Leif Atle Viken Telemark kildevann 
26. mars: Terje R. Olsen Metallsøk og gamle myntfunn? 
9. april: Roy Arvid Rugsveen Sivilforsvaret 
23. april: Arbeidsmøte  
 7. mai: Fest for funksjonshemmede  
21. mai: Jan Hoff Jørgensen Glomdalsmuseet etc. 

Forslaget blir lagt fram til drøfting/vedtak på medlemsmøtet 6. november. 

Sak 13 – 18/19: KC Torshavn som vennkapsklubb. 
Styret vedtok å gå videre med dette forslaget. Asbjørn tar kontakt med Sámal Bláhamar i første 
omgang. 

Sak 14 – 18/19: Felles klubbmøte med KC Kongsvinger. 
Spørsmålet tas opp til drøfting på neste divisjonsmøte. 
 
Sak 15 – 18/19: Nytt medlem i program- og utviklingskomiteen. 
Asbjørn Schjølberg går inn som nytt medlem i komiteen (etter Otto Kr. Borg som har meldt seg ut av 
klubben). 
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Sak 16 – 18/19: Eventuelt. 
- Ingvar Haugen går inn som ny kontaktperson overfor Møteplassen (etter at Bjørn C. Risberg 

har meldt seg ut av klubben). 
- Utspill fra klubbutviklingskomiteen: Medlemsmøtene bør «revitaliseres» ved at administrative 

ting tas på arbeidsmøtene – altså ikke på temamøter. 
- Neste styremøte: Onsdag 28.november kl.10. 

 

Helge Rustad 
sekretær 


