
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. 4 for 18/19 

Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 9. januar kl. 10. 
 
 
Tilstede: Harald Langeid, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Ingvar Haugen, Arne Nersveen, Helge Rustad.  
Forfall: Kjell Olsen, Per Ola Stenseth. 

 
Sak 25– 18/19: Åpning og faste poster (godkjenninger og referatsaker). 
Ingen merknader til referat, innkalling eller sakliste. 

- Takk fra Frelsesarmeen ble referert. 
- Møteplassen har årsmøte onsdag 20. mars. Ingvar er klubbens representant. 
- Foreløpig ingen behov for sykler, de kan om ønskelig lagres hos Bjørnar. 

 
Sak 26 - 18/19: Status økonomi og tiltaksliste. 
Økonomi: Kort gjennomgang ved Arne. Alt er under kontroll. 
Tiltaksliste: Kort gjennomgang av aktuelle punkter ved Asbjørn. Det går etter planen, alt er «i rute». 
 
Sak 27 - 18/19: Tiltaksplan/ 3-årsplan for klubbutvikling oppdateres. 
Pkt. 4: Tiltak foreslås samlet under fire overskrifter: 

1. Verving 2. Synliggjøring 3. Humanitære prosjekter 4. Økonomi. 
Behandles på neste styremøte 20. februar. 
 
Sak 28 - 18/19: Søknad om økonomisk støtte fra Monica Skybakmoen. 
Vedtak: Styret anbefaler overfor medlemsmøtet at denne søknaden imøtekommes i sin helhet. 
 
Sak 29 - 18/19: Flytting fra Moen. 
Saken ble drøftet. Den tas opp på neste medlemsmøte. 
 
Sak 30 - 18/19: Neste kasserer og neste sekretær. 
Kasserer og sekretær ønsker avløsning i sine verv. Valgkomiteen arbeider videre med denne saken. 
Tas opp på førstkommende medlemsmøte. 
  
Sak 31 - 18/19: Forberedelser for arbeidsmøtet tirsdag 15. januar. 
Det ble satt opp en sakliste for kommende medlemsmøte. 
 
Sak 32 - 18/19: Eventuelt 

• Julegaver til institusjonene. 
Følgende spørsmål ble nevnt:  
Er det flere institusjoner som bør tilgodesees?  Eller bør ordningen rett og slett opphøre? 

Det ble ingen konklusjon på dette møtet, saken bør tas opp til drøfting «nærmere jul». 
 

Helge Rustad 
sekretær 


