
Kiwanis  Club Elverum 

 Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 
         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 17. januar 2019 
Referat fra arbeidsmøtet 15. januar 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 17  
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, 
Eli Løkken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg,  
Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Aage Faldmo, Rune Evenrud, Finn Johansen,  
John Koppang, mlArne Løveng, Nelly Løveng, Harry Meljordshagen, Martin Nystuen, Kjell Olsen, Terje Roger Olsen,  
Arne K. Pedersen, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård 
 
Sak 17 - 18/19: Åpning og faste poster. 

- Som ord for dagen leste Bjørnar et tankevekkende dikt om å ta seg tid til å stoppe opp når 
hverdagen er slitsom. 

- Takkebrev fra Frelsesarmeen ble referert. 
 
Sak 18 – 18/19: Søknad fra Monica Skybakmoen.  
Til møtet forelå det en søknad fra Monica Skybakmoen om støtte til innkjøp av to bærbare 
datamaskiner ved Elverum bibliotek. Møtet vedtok å imøtekomme denne søknaden fullt ut, med et 
ønske om at disse maskinene blir spesielt tilrettelagt for innvandrerbarn. 
 
Sak 19 – 18/19: Valgforberedelser. 
Det er fortsatt fire uker til valgmøtet, men på kveldens møte ble det opplyst at både kasserer og 
sekretær ønsker avløsning i sine verv. Det ble fremhevet viktigheten av at det i en klubb er flere som er 
villig til å ta på seg ulike verv, ellers vil klubben etter hvert stoppe opp av seg selv. Valgkomiteen 
kommer til å nytte tiden frem mot valgmøtet med å finne villige kandidater! 
 
Sak 20- 18/19: Flytting av klubbens lager på Moen. 
Arne K., Arne N., Asbjørn, Bjørnar og Harald tar seg av denne flytte/ryddejobben når lagerrommet i 
kjelleren er klart til innflytting. 
 
Sak 21- 18/19: Årsmøte Møteplassen.  
Det skal avholdes årsmøte i Møteplassen onsdag 20. mars. Ingvar er klubbens representant. 
 
Sak 22 – 18/19: Eventuelt. 

• Søknad om hjelp til en eldre dame, slik at hun kan delta på «Godpraten» på biblioteket. Saken 
behandles i humanitærkomiteen. 

• Et ønske fra Monica Skybakmoen om hjelp fra Kiwanis til å arrangere «Åpen hall» i uke 8. 
Saken tas opp til styrebehandling. 

• Falk presenterte «Fakkelprisen», en avstemning på Lillehammer. Ser gjerne at medlemmene gir 
ham sin stemme! Sekretæren videresender mailen. 

• Prosjektet «En dag i skogen» utsettes inntil videre. Det tas sikte på å avvikle et noe endret 
opplegg i løpet av 2020, da i samarbeid med Røde Kors. 

 
 
Helge Rustad, sekretær 


