
Kiwanis  Club Elverum 

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

 

Elverum, 10. april 2019 
Referat fra medlemsmøtet 9. april 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 22 
Tilstede: Christian Andersen, Falk Bakke, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg, 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, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit 
Stenseth, Per Ola Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall: Snorri Djurhuus, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Finn Johansen, John Koppang, Odd F. Korsæth, Arne Løveng, 
Nelly Beate Løveng, Martin Nystuen, Terje Roger Olsen, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Ketil Storfjell, 
Bjørn Øvergård. 
 
Sak 35 - 18/19: Åpning og faste poster. 
Ingen merknader til referat eller innkalling. 
Som ord for dagen på den 9. april leste Helge diktet I dag står flaggstangen naken av Nordahl Grieg. 
 

Dagens tema: SIVILFORSVARET v/ Roy Arild Rugsveen. 
Det var et veldig informativt og tankevekkende foredrag han ga oss! Vi fikk høre at Sivilforsvaret i 
utgangspunktet er til for å beskytte sivilbefolkningen, først og fremst med fokus på fredstid. De bidrar 
med ekstra mannskaper og utstyr når nød- og beredskapsetatene trenger støtte ved større ulykker og 
naturkatastrofer. I krig skal de beskytte sivilbefolkningen ved krigshandlinger og store hendelser. Men 
dagens instruks går dessverre mer og mer over til å ha fokus på å beskytte sivilbefolkningen i en 
krigssituasjon. Det viser med all tydelighet at vi lever i en mer utrygg og urolig verden! 
Sivilforsvaret er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De har i alt 8 
ansatte i Hedmark. Vi fikk også høre at SF kan sette enhver norsk borger mellom 18 og 55 år i arbeid! 
Det er mange utfordringer SF kan bli stilt overfor i dagens samfunn – alt fra flom, skogbrann og andre 
naturkatastrofer. Men det norske samfunnet er bygd på tillit, og dermed er vi også veldig sårbare for 
sabotasje eller såkalt hybrid krigføring, terrorhandlinger, osv. 
Vi har jo tidligere i vinter hatt et foredrag i klubben med fokus på økt egenberedskap, hvor vi fikk 
understreket viktigheten av å kunne klare seg selv i minst tre dager i en krisesituasjon. Dette er jo helt i 
tråd med Sivilforsvarets tankegang! Et virkelig interessant og tankevekkende foredrag! 
 
Sak 39 - 18/19: Kiwanisdukkens dag, lørdag 27. april. 
Heller enn å lage en stand på denne dagen, så satser vi på å lage en stand i forbindelse med Jakt- og 
fiskedagene i august. 
 
 Sak 40 – 18/19: Eventuelt. 

• Kiwanis Cup starter lørdag 13. april med høytidelig åpning kl. 0945. 
• Vestlandskonventet avvikles i Bergen i tiden 6.-8. september. 
• Lars og Harald takket for blomster i forbindelse med runde år. 

 
 
Helge Rustad, sekretær 
 

 
 

 
 

VIL VI - SÅ KAN VI! 
 


