
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. 5 for 18/19 

Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 30. januar kl. 10. 
 
 
Tilstede: Harald Langeid, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Helge Rustad.  
Arne Johan Sigstad var spesielt innkalt til dette møtet. 
Forfall: Ingvar Haugen, Per Ola Stenseth. 
 
Sak 33– 18/19: Åpning og faste poster (godkjenninger og referatsaker). 
Ingen merknader til referat, innkalling eller sakliste. 
 
Sak 34 - 18/19: Status økonomi. 
Ingen endring siden forrige oversikt. 
 
Sak 35 - 18/19: Status tiltaksplan. 
Nr. 39: «Ferietur for flyktningfamilier» skal få et nytt navn. 
 
Sak 36 - 18/19: Neste president. 
Saken ble drøftet. Valgkomiteen legger fram sin innstilling for valgmøtet 26. februar. 
 
Sak 37 - 18/19: Neste kasserer og sekretær. 
Saken ble drøftet. Valgkomiteen legger fram sin innstilling for valgmøtet. 
 
Sak 38 - 18/19: DS 2 – Agenda/Saksframlegg. 
Dagsorden for DS 2 ble kort gjennomgått. De fleste sakene er rene info-saker. Ingen spesielle 
merknader. 
 
Sak 39 - 18/19: KC Torshavn som vennskapsklubb. 
KC Torshavn har godtatt vår forespørsel om å bli vennskapsklubb. Vi avventer nærmere kontakt. 
 
Sak 40 - 18/19: Oppslutning om arbeidsmøtene. 
Det er generelt mindre oppslutning om arbeidsmøtene. Styret drøftet saken. Enighet om at 
arbeidsmøtene må fortsette, men de bør i størst mulig grad «vitaliseres». 
 
Sak 41 - 18/19: Felles klubbmøte med KC Kongsvinger. 
Forslaget om et felles klubbmøte med KC Kongsvinger tas opp på divisjonsmøtet 5. februar. 
 
Sak 42 - 18/19: Valg og bemanning i komiteer. 
Valgkomiteen kommer med et forslag til valgmøtet. De som ønsker endringer i komiteplassering, bes 
si ifra til valgkomiteen. 
 
Sak 43 - 18/19: Eventuelt. 

• Neste møtedato, 12. februar, er klubbens «39-års bursdag». Den skal markeres ved at 
medlemmer og ledsagere inviteres på gratis bevertning denne dagen. 

• Henvendelse om støtte til å arrangere «Åpen hall» i uke 8. Vi stiller oss avventende til dette. 
Må drøftes nærmere. 

Helge Rustad, sekretær 


