
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. 7 for 18/19 

Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 10. april kl. 0930. 
 
Tilstede: Ingvar Haugen, Harald Langeid, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Per Ola Stenseth  
Helge Rustad.  
Forfall:. Kjell Olsen, Arne Johan Sigstad 

 
Sak 52– 18/19: Åpning og faste poster (godkjenninger og referatsaker). 
Ingen merknader til referat, innkalling eller sakliste. 
 
Sak 53 – 18/19: Status økonomi og tiltaksliste. (v/Arne N og Asbjørn) 

• Økonomi: Ingen merknader, alt «i rute» i forhold til budsjett. 

• Tiltaksplan: Ingen spesielle justeringer. Siste oppdatering er lagt ut på klubbens hjemmeside. 
Punktet «Verving» er dårlig fulgt opp.   

 
Sak 54 – 18/19: Forberedelser til arbeidsmøtet. 
På agendaen for arbeidsmøtet tirsdag 23. april: 

- Tiltak for medlemsverving. 
- Bør vi i større grad invitere gjester til våre medlemsmøter? Kan vi åpne møtene for interesserte 

når det er foredrag på programmet? 
- Klubbens hjemmeside. Nettbruk. 
- Forslag til idebanken (gjeldende oversikt vedlegges innkallingen). 

 
Sak 55 – 18/19: Søknad om støtte. 
Styret oversender to søknader om økonomisk støtte til vurdering i humanitærkomiteen, samtidig som 
vi ber om forslag til vedtak. 
 
Sak 56 – 18/19: Plankalender neste halvår.  
Vi avventer forslag fra programkomiteen før nærmere styrebehandling. 
 
Sak 57 – 18/19: Utmelding av helsemessige årsaker. 
Saken ble drøftet uten noe formelt vedtak. Men begrepet «friherre» skal klargjøres på et senere 
medlemsmøte. 
 
Sak 58– 18/19: Innkalling på mobil. 
Vi fortsetter med de vanlige rutinene med å sende ut både innkalling og referat i brev til de som ikke 
har mailadresse. 
 
Sak 59- 18/19: Eventuelt. 
- Ved avslutningen av et medlemsmøte bør det gis informasjon om neste møte. 
- Neste styremøte er onsdag 15. mai. Der bør programmet for neste halvår vedtas. 
- Vestlandskonventet 2019 avvikles i Bergen 6. – 8. september - med påmeldingsfrist 1. juni. 
- Kjell Olsen trenger flyttehjelp i uke 17. Tas opp på arbeidsmøtet 23.04. 
 
Evaluering: Et greit møte – med fokus på saker vi bør jobbe videre med. 

Helge Rustad, sekretær 


