
Kiwanis  Club Elverum 

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

 

Elverum, 22. mai 2019 
Referat fra medlemsmøtet 21. mai 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, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, 
Helge Rustad, Nils H. Rustad, Arne J. Sigstad, Lars Øverby. 
Forfall: Snorri Djurhuus, Rune Evenrud, Aage Faldmo, Finn Johansen, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harry 
Meljordshagen, Martin Nystuen, Kjell Olsen, Terje Roger Olsen, Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Steinar Solberg, 
Anne Berit Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård. 
 
Sak 46 - 18/19: Åpning og faste poster. 

• Ingen merknader til referat eller innkalling. 
• Som ord for dagen leste Harald en definisjon av begrepet kulturarven. 
• Vår klubb er blitt kåret til Distinguished club for kiwanisåret 2017-18. I den forbindelse har 

klubben mottatt et diplom og et merke til klubbens fane, mens daværende president og sekretær 
mottok hver sin nål som et synlig bevis på denne utmerkelsen. 

 

Tema: Det er viktig å ta vare på vår kulturarv v/ Steinar Hovland.. 
Det var et veldig informativt og tankevekkende foredrag vi fikk høre! Han innledet med å si at 
kulturarv og lokalhistorie er nær beslektede begreper. Og det er viktig å kjenne historien for å forstå 
verdien av et kulturelt objekt/gjenstand. Vi har i lengre tid hatt en såkalt kulturvernplan, men etter at 
byplanen nå er ferdig, skal det utarbeides en kulturminneplan. Som eksempler på hva en slik plan 
kunne komme til å omfatte nevnte han bl.a. fløting, seterdrift og lokale forsvarsanlegg.  
Det vil bestandig være et dilemma: Hvor mye bør man ta vare på før en plan blir vedtatt? Her nevnte 
han konkret Elverum Auto og bydelen Vestad som et eksempel. Det er under arbeid ganske omfattende 
planer for området rundt Jernbanegata. Hva skal bevares – og hva er ikke så viktig å ta vare på?  
En stor del av Elverums bebyggelse ble jo ødelagt i aprildagene i 1940, men vi har sannelig klart å 
ødelegge mye selv også i tiden etterpå! Et virkelig interessant og tankevekkende foredrag! 
 
Sak 47 - 18/19: Østkanttorget. 
Vår klubb har fått ansvaret for avviklingen lørdag 22. juni. Det trengs seks personer til bl.a. 
vaffelsteking og loddsalg. Saken tas opp på neste møte, som er et arbeidsmøte. 
 
Sak 48 – 18/19: Eventuelt. 

• Det mangler pr. dags dato kr.200 000.- for å tilfredsstille Kiwanis sine forpliktelser ovenfor 
Burn Camp og Mental Helse Ungdom. Vår klubb har betalt det beløpet vi har lovet å gi i støtte. 
Men bør vi i denne situasjonen bevilge litt mer for å bidra til å løse problemet? Saken tas opp 
på neste arbeidsmøte. 

• Som et ledd i synliggjøring har klubben gått til innkjøp av handlevesker med Kiwanis sin logo 
godt synlig påtrykt.  Alle de fremmøtte mottok hver sin veske.  

 
 
Helge Rustad, sekretær 
 

 
 

 
 

VIL VI - SÅ KAN VI! 


