
Kiwanis  Club Elverum 

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

 

Referat fra medlemsmøtet 4. juni 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 16 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg, Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, 
Harald Langeid, Eli Løkken, Harry Meljordshagen, Arne Nersveen, Kjell Olsen, Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. 
Rustad, Asbjørn Schjølberg, Anne Berit Stenseth. 
Forfall: Snorri Djurhuus, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Finn Johansen, John Koppang, Odd F. Korsæth, Oddvar Nyberget, 
Martin Nystuen, Terje Roger Olsen, Arne K. Pedersen, Magne Rønningen, Arne J. Sigstad, Steinar Solberg, Per Ola 
Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
 
Sak 49 - 18/19: Åpning med faste poster og ord for dagen. 
Ingen merknader til innkalling eller referat. 

- Som ord for dagen leste Harald leste noen betraktninger over «hvorfor ikke gjøre en ting 
skikkelig – i stedet for å måtte gjøre den om igjen». 

- Grethe mottok blomster i forbindelse med nettopp fylte runde år. 
- Christian mottok diplom og nål for 35 års medlemskap i klubben. 
 

Sak 50 - 18/18: Møteprogram for 2. halvår. 
Forslaget til halvårsprogram ble enstemmig godkjent. Et par punkter er foreløpig ikke bekreftet. 
 
Sak 51 - 18/19: Burn Camp og Mental Helse Ungdom. 
Kiwanis District Norden mangler et betydelig beløp for å ha oppfylt sine forpliktelser overfor Burn 
Camp og Mental Helse Ungdom. For å bidra til å løse dette problemet vedtok medlemsmøtet at vi 
dobler årets innbetaling. Dvs. at vi betaler et tilsvarende beløp en gang til; Mental Helse ungdom får 
5000 kr ekstra, mens Burn Camp får 3000 kr. ekstra. 
 
Sak 52 - 18/19: Prosjekt – «Ut i naturen» v/Asbjørn 
Prosjektets fulle tittel er «Ut i naturen for flyktningefamilier sommeren 2020». Det er planlagt 
gjennomført ved Merket i Tisleia i Valdres.. Det dreier seg om opplevelser i norsk natur for barn og 
unge i flyktningefamilier. Prosjektet er et samarbeid mellom Kiwanismodellen og BOI (Enhet for 
bosetting og integrering). Det vil bli søkt om midler til dette prosjektet fra ulike stiftelser. Får man ikke 
økonomisk støtte, blir ikke prosjektet gjennomført. 
Møtet tok denne orienteringen til etterretning – med applaus! 
 
Sak 53 - 18/19: Prosjekt – «Bedre boder» v/Nils 
Han demonstrerte en grei patent for sammenkobling og montering av bodene. En arbeidsgruppe gjør 
avtale med museet om dato for gjennomføring av dette prosjektet. 
 
Sak 54 - 18/19: Østkanttorget, lørdag 22. juni. 
De som deltar på vegne av klubben er: Grethe, Arne Konrad, Bjørner, Harald, Eli og Ragnar. 
 
Sak 55 - 18/19: Eventuelt. 

- Vennskapsklubb Torshavn. Snorri, Arne Johan, Asbjørn og Bjørnar leder dette prosjektet. 
- Åpen klubb er vedtatt. Klubbloven må justeres på ett punkt.  
- En søknad om økonomisk støtte til Nomadejentenes redningssenter i Kenya forelå. Det ble 

vedtatt at vi ikke støtter dette, da vårt hovedfokus er arbeid i lokalmiljøet. 
- Neste møte er sommeravslutning på Bergheim. Invitasjon kommer! 

 
Helge Rustad, sekretær 
 


