
Kiwanis  Club Elverum 

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

 

Elverum, 24. april 2019 
Referat fra arbeidsmøtet 23. april 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 16 
Tilstede: Svein O. Bekken, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, Harald Langeid, Eli Løkken, Harry 
Meljordshagen, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, 
Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Lars Øverby. 
Forfall: Christian Andersen, Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Finn 
Johansen, John Koppang, Odd F. Korsæth, Arne Løveng, Nelly Beate Løveng, Martin Nystuen, Terje Roger Olsen,  
Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
 
Sak 41 - 18/19: Åpning og faste poster (ord for dagen, godkjenninger og referat). 
Ingen merknader til innkalling eller referat fra forrige møte. Som ord for dagen brukte Harald 
presidentens 5 minutter til å omtale begrepet friherre. Han nevnte spesielt at det sosiale fellesskapet 
i klubben er viktig når helsa svikter! 
 
Sak 42 - 18/19: Tiltak for medlemsverving. 
Her ble det satt fokus på klubbens treårs plan for klubbutvikling. Alle punktene i denne planen ble 
gjennomgått med hensyn til om de fortsatt er aktuelle. Det ble en diskusjon om vi bør gjøre klubben til 
en åpen klubb. Det vil si at en ikke lenger trenger å søke om å bli medlem, men at en bare kan melde 
seg inn – dersom en ønsker å bli medlem. En avstemning blant de fremmøtte viste at det var 
enstemmighet i dette spørsmålet: Vi bør la klubben bli en åpen klubb, og vi bør la medlemsmøtene 
også bli åpne for ikke-medlemmer når det for eksempel er et interessant foredrag på agendaen. 
Asbjørn sørger for å oppdatere treårsplanen ut fra hva møtet kom fram til av nødvendige justeringer. 
 
Sak 43 - 18/19: Klubbens hjemmeside. Nettbruk 
Klubbens hjemmeside inneholder svært mye nyttig informasjon! Asbjørn viste at den består av en åpen 
del og en lukket del, hvor en må ha brukernavn og passord for å komme inn. På denne siden finnes det 
også mange lenker som fører deg til ytterligere informasjon når du klikker på dem. 
De aktuelle brukernavn og passord ble også gjennomgått, men de blir ikke oppgitt her! Dersom noen 
trenger å få dem oppgitt, kan de få det i brevs form ved henvendelse til sekretæren! 
En svært nyttig gjennomgang! 
 
Sak 44 - 18/19: Forslag til idebanken. 
Her ble lista over forslagene i idebanken gjennomgått. De forslagene som allerede er gjennomført, ble 
strøket. Det viste seg at de aller fleste forslagene er fortsatt aktuelle! 
 
Sak 45 - 18/19: Eventuelt. 

• Raking på Skogmuseet er ikke aktuelt før i neste uke. Beskjed om rakedugnad blir gitt på 
mobiltelefon – kan hende med kort varsel! 

• Neste møte er fest for funksjonshemmede på Forstmann tirsdag 7. mai kl. 18-20.  Det 
kommer ingen ekstra innkalling – bare påminning på mobiltelefon! 
(Se vedlagte invitasjon!) 

 
 
Helge Rustad, sekretær 
 
 
 

VIL VI - SÅ KAN VI! 


