
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. 8 for 18/19 

Sted og tid: Møterommet i LOKEN, onsdag 15. mai kl. 10. 
 
Tilstede: Harald Langeid, Arne Nersveen, Bjørnar Pedersen, Asbjørn Schjølberg, Helge Rustad.  
Forfall:. Ingvar Haugen, Kjell Olsen, Arne Johan Sigstad, Per Ola Stenseth 

 
Sak 60– 18/19: Åpning og faste poster (godkjenninger og referatsaker). 
Ingen merknader til referat, innkalling eller sakliste. 
 
Sak 61 – 18/19: Status økonomi og tiltaksliste. (v/Arne N og Asbjørn) 

• Økonomi: Ingen merknader, greit i forhold til budsjett. 

• Tiltaksplan: Ingen spesielle justeringer. Det som gjenstår, kommer til høsten. 
 

Sak 62 – 18/19: Åpen organisasjon. 
At en klubb er åpen vil si at man ikke behøver å søke om å få bli medlem, en kan bare melde seg inn. 
På medlemsmøtet 23. april ble det vedtatt at vår klubb skal være åpen. KIDN har vedtatt at det skal 
lages en forskrift som tillater at klubber kan være åpne. At en klubb er åpen har betydning når det 
gjelder momskompensasjon. 
 
Sak 63– 18/19: Møteprogram / Plankalender for 2. halvår.. 
Programmet for neste halvår ble gjennomgått. Det ble enstemmig godkjent av styret. 
 
Sak 64 – 18/19: VilMer. 
VilMer er en privat organisasjon som særlig ønsker å sette fokus på sykehjem og eldreinstitusjoner. Et 
av deres overordnede mål er «Leve hele livet». To representanter fra denne organisasjonen besøkte 
vårt styremøte for å orientere oss om hva de ønsker i forbindelse med et eventuelt samarbeid. De ble 
også orientert om det arbeidet Kiwanis gjør. I den forbindelse mottok de vår informasjonsmappe. 
 
Sak 65 – 18/19: Distinguished Club 2017-18. 
Vår klubb har mottatt en æresbevisning fra Kiwanis International for vårt arbeid dette året. Det ble 
vedtatt at brevet skal rammes inn, mens en brikke allerede er festet til klubbens fane. 
 
Sak 66- 18/19: Eventuelt. 

• Arne Johan, Anne Berit og Per Ola ønsker å delta på vegne av vår klubb, mens Harald deltar 
som viseguvernør. De melder seg på selv, mens sekretæren sender de nødvendige fullmakter. 

• Magne har meldt seg ut av klubben. Helge tar kontakt med ham. 

• Asbjørn orienterte om prosjektet «Ut i naturen». Det er god framdrift i prosjektet! 

• To av våre medlemmer har ikke betalt medlemskontingenten. Bjørnar kontakter dem. 

 

Helge Rustad, sekretær 


