
Kiwanis  Club Elverum 

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

 

Elverum, 13. februar 2019 
Referat fra medlemsmøtet 12. februar 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 23+4+1=28  
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Rune Evenrud, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar 
Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Oddvar 
Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne 
Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall: Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Aage Faldmo, Finn Johansen, Arne Løveng, Nelly Beate Løveng, Martin 
Nystuen, Kjell Olsen, Terje Roger Olsen, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Torill Hald Oftebro, Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg, Else Sigstad. 
Gjest: Sverre Hauger, neste guvernør. 
 
Sak 25 - 18/19: Åpning og faste poster. 

- Ingen merknader til referat eller innkalling. 
- Som ord for dagen leste Helge et sitat fra Bjørnstjerne Bjørnson om ungdomstidens galskap. 

 
Tema for møtet var BARN OG UNGDOM i Elverum ved utdanningssjef Tord Arnesen. 

Han ga oss et veldig interessant foredrag om utfordringer i dagens skole, da selvsagt med fokus først 
og fremst på forholdene i Elverum. Han berørte mange sentrale begreper, som f.eks. samarbeid hjem-
skole, foreldrenes ansvar, folkehelse, trivsel, elevenes mestringsfølelse, handlingsplan mot mobbing 
osv.. Alt dette er generelle begreper som også gjelder skolene i Elverum. Og de ble presentert på en 
slik måte at forsamlingen var meget lydhør! Vi fikk høre at det er mange målsettinger for 
utdanningssektoren i Elverum: «Læring gjennom lek», «skape kultur for læring», «økt trivsel gir økt 
læring», «handlingsplan mot mobbing», «hele mennesket er viktig i læringssammenheng», «viktig å 
fange opp de som faller utenfor», osv.. Men gjennom alt dette understreket han lærerens betydning – 
selv om skolen nå beveger seg mer og mer vekk fra dagens allmennlærer og mer i retning av faglærere. 
Små skoler blir da naturlig nok mer sårbare for nedleggelse.  
Han berørte også Stoltenbergutvalgets forslag om differensiert skolestart, for om mulig å jevne ut 
forskjellen mellom jenters og gutters skoleprestasjoner.  
Et meget interessant foredrag – gitt oss av en engasjert foredragsholder! 
 
Sak 26 - 18/19: Eventuelt. 

• Dette møtet ble holdt akkurat på dagen 39 år etter at klubben ble stiftet. Dette ble behørig 
markert ved at dagens bevertning var gratis, i tillegg vanket det både bløtkake og gratis 
utlodning! Det satte en ekstra spiss på «jubileet» at neste guvernør, Sverre Hauger, var til stede. 
Han var nemlig også med blant «fadderne» da klubben vår ble stiftet! 

• Falk Bakke kunne opplyse at Utsiktsbakken Brassband kommer til Elverum for å avholde 
konsert 23. og 24. mars. På lørdag 23. mars tar de gjerne imot hjelp til lossing av instrumenter 
og utstyr ved ankomsten! Han kommer tilbake til dette på et senere tidspunkt. 

• Kiwanisdukke-PIN, pluss klistremerker, ble delt ut til de som ikke hadde mottatt dette tidligere. 
 
 
Helge Rustad 
sekretær 
 
 

VIL VI  -  SÅ KAN VI ! 
 


