
   
         

Elverum           elverum.kiwanis.no 
 

VIL VI - SÅ KAN VI ! 

Elverum, 20. februar 2019 
 

 Referat fra styremøte nr. 6 for 18/19 
Sted og tid: Møterommet i Loken, onsdag 20. februar 2019 kl. 1000 

 
Tilstede: Harald Langeid, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Arne Nersveen, Ingvar Haugen 
Forfall:   Helge Rustad, Kjell Olsen, Per Ola Stenseth/Arne Johan Sigstad. 
 
Saksliste: 
Sak 44 - 18/19: Åpning og faste poster 
Sak 45 - 18/19: Vennskapsklubb Færøyene 
Sak 46 - 18/19: 3-årsplan klubbutvikling - revisjon 
Sak 47 - 18/19: Klubbutvikling - synlighet 

Sak 48 - 18/19: Valgforberedelser 
Sak 49 - 18/19: Kort info fra DS 2 
Sak 50 - 18/19: Prosjekt ”Bedre boder” 
Sak 51 - 18/19: Eventuelt.  

 
Sak 44: Åpning og faste poster. 
Ingen merknader til innkallingen. Sakslista ble vedtatt med tilføyelse av en sak - sak 50: Prosjekt ”Bedre 
boder”. Referat fra forrige møte godkjent med en merknad: Sak nr 41 - påtenkt divisjonsmøte ble kansellert og 
saken om felles klubbmøter må derfor utsettes til senere. 
Status økonomi og tiltaksliste ble kort referert og godkjent. Få ting å bemerke; økonomi i h t budsjett; 
planlagte tiltak er gjennomført. Det arbeides med skifte av regnskapssystem og årlig rapport til Lotteritilsynet. 
 
Sak 45: Vennskapsklubb Færøyene. Asbjørn oppsummerte forhistorien og orienterte om status. Vi har 
mottatt formell godkjenning og invitasjon fra presidenten i Kiwanis Club Tórshavn, Færøyene til at vi Kiwanis 
Club Elverum og Kiwanis Club Tórshavn blir vennskapsklubber. President Harald har sendt et svar til 
Tórshavn som bekrefter vår godkjenning og glede, vedlagt siste nummer av Ugleluren. 
Styret drøftet så hvordan vi skal organisere dette arbeidet, vedtok å lage et prosjekt ”Tórshavn” utav det og tok 
for seg sammensetningen av en prosjektgruppe på 4 medlemmer. Saken blir senere lagt frem for medlems-
møtet. Styret foreslår følgende gruppe: Prosjektleder Falk Bakke, gruppemedlemmer Arne J. Sigstad, Asbjørn 
Schjølberg og Snorri Djurhuus. De enkelte vil bli forespurt. Gruppen vil få i oppdrag å etablere prosjektet, 
foreslå typer tiltak og lede arbeidet med gjennomføringen. Det vil være aktuelt ved større arrangementer/reiser 
å ta med flere interesserte medlemmer i arbeidet. Asbjørn utarbeider prosjektskjema med beskrivelse av 
rammefaktorene. 
 
Sak 46: 3-årsplan klubbutvikling - revisjon. Asbjørn fremmet forslag til revidert plan som styret vedtok 
enstemmig. Dette innebærer at hoveddelen (side 1) består mens tiltaksplanen blir helt ny. Se vedlegg. 
 
Sak 47: Klubbutvikling - synlighet. Kommunikasjonsleder Asbjørn la frem tanker om tiltak for å anskaffe 
flere midler for synliggjøring herunder nøkkelbånd og handlenett merket med Kiwanissymboler. Effektene ble 
synliggjort og et tilbud om handlenett ble presentert. Det ble og i behandlingen nevnt jakkemerker, caps m fl. 
Styret samlet seg fort om handlenett i nylon og vedtok, som et raskt førstetiltak, å anskaffe 50 handlenett. Et 
miljøvennlig tiltak (færre plastposer) med stor synlighetseffekt. Det ble vedtatt å arbeide videre med disse 
sakene med sikte på flere anskaffelser/fornyelser, herunder ble det enighet om å fremlegge saken for et 
medlemsmøte. Asbjørn jobber videre med noen alternativer. 
 
Sak 48: Valgforberedelser. Oversikten over tillitsvalgte og komiteer ble gjennomgått. Nytt styre er på plass. 
Det er ikke kommet inn ønsker om skifte i komiteene, og eksisterende oversikt for disse vil bli fremlagt på 
valgmøtet som et forslag. Her kan endringer gjøres hele veien frem til årsmøtet. Det gjenstår et par 
undersøkelser før det hele er komplett for fremlegging på valgmøtet. Den nye oversikten vil bli lagt ut på vårt 
nettsted og oppdatert underveis. Se Medlemssider -> Administrasjon -> Tillitsvalgte og velg lenke der.  
For styret vedlegges oversikten dette referatet. 
 
Sak 49: Kort info fra DS 2.  President Harald, i egenskap av viseguvernør for Divisjon Indre Østland, deltok 
på Distriktsstyremøte nr 2 og omtalte de viktigste tingene som skjedde der. Medlemsmøtet vil bli gitt egen 
orientering senere. Spesielle stikkord er momskompensasjon (evt bortfall), Kiwanisdukkepins og kjøp av 
dukker samt omtale av Kiwanisdukken i lærebok for sykepleiere. Klubben har kjøpt 1 ex av boka. Nærmere 
om disse sakene kan leses i neste Ugleluren. 
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Sak nr 50: Prosjekt ”Bedre boder”. Det er nå laget eget prosjektskjema for arbeidet med å reparere boder på 
Skogmuseet - dette er det orientert om tidligere. På dette møtet gjorde styret det formelle vedtak om saken som 
eget prosjekt. (Merkn; Info om prosjektet vil bli tilgjengelig på nettsidene, ganske snart, under Medlemssider). 
 
Sak nr 51: Eventuelt. 
1. Oppbevaringsboden som klubben har på Moen er nå ryddet og sakene er sortert. Masse skal kastes og en del 
skal flyttes til Møteplassen Elverum (lagerrom i kjelleren).  Det gjenstår nå å gjennomføre selve flyttingen og 
kastingen. En gruppe jobber med dette. 
 
2. Det er laget et brev til Møteplassen Elverum i forbindelse med årsmøtet i mars. Saken dreier seg om 
utnyttelse av visse tekniske hjelpemidler. 
 
 
 
Møtet avsluttet klokken 1215. 
 
Neste styremøte er planlagt til 10. april 
 
 
(Sign) 
Asbjørn Schjølberg, referent 
 
 
 
 
Tiltaksliste: 
1. Lag prosjektskjema for prosjekt ”Torshavn”. Asbjørn lager utkast. 
2. Etabler prosjektgruppe for ”Torshavn”; herunder forespør foreslåtte deltakere og øvrige medlemmer. 
3. Fullføre revisjonen av 3-årsplanen, nytt dokument og publisering av dette - ansvar Asbjørn. 
4. Innkjøp av handlenett for utdeling til medlemmene. Asbjørn jobber videre med flere mulige saker. 
5. Ferdigstill oversikt over Tillitsvalgte og komiteer; publiser før valgmøte - ansvar Asbjørn. 
6. Klargjør oversikt over valgene for presentasjon på valgmøtet - ansvar Asbjørn. 
7. Fullføre arbeidet med flytting av klubbens eiendeler fra lager på Moen til Møteplassen - egen gruppe. 


