
ARBEIDSGRUNNLAG FOR KIWANISÅRET 2019/2020  
 

1. Bakgrunn 

Status fremgår av årsberetningen for 2018-2019. Den viser i hovedsak at klubben fortsatt drives godt, har et godt 

miljø og tjenlige retningslinjer og rutiner. Medlemstallet er pr dags dato dessverre redusert til 31.  

Vi har mange og gode humanitære prosjekter og tiltak, særlig for lokalsamfunnet. Inntektskildene er imidlertid 

kraftig redusert og det blir nødvendig med sterk prioritering i den humanitære støtten. I en periode fremover må 

vi derfor utnytte den gode egenkapitalen vi har. Fra inneværende år vil klubben komme til å motta bingo-

inntekter bare hvert annet år.  

Utviklingen gjennom de siste årene understreker det vi tidligere har påpekt om at gjennomføringsevnen blir 

stadig svakere. Vår tre-årsplan for klubbutvikling må fortsatt følges og det bør fokuseres på å skaffe flere 

medlemmer. Midler og metoder i markedsføringen bør videreutvikles og tas i bruk for å støtte en slik 

prioritering. Med bakgrunn i vedtak om å avslutte dugnadsaktivitetene ved Skogmuseet vil den økonomiske 

stillingen bli vanskeligere i året som kommer. Arbeidet med å finne nye inntektskilder bør intensiveres og gis 

høy prioritet. 

 

2. Prioriteringer og mål 

Våre suksessfaktorer er antall barn/unge som vi støtter/antall prosjekter som er i gang (humanitær støtte) - antall 

medlemmer - stabil og god økonomi. Vår 3-årsplan for klubbutvikling er redskapet for å nå målene.  

Humanitært arbeid er vår hovedoppgave og prioriterer seg selv hele tiden, år etter år. 

Høyeste prioritet vil bli gitt til rekrutteringsaktivitet og styrking av økonomien for å erstatte bortfallet av 

inntektene fra vårt tidligere dugnadsarbeid.     

 

3. Humanitære aktiviteter 

Alt vi foretar oss skal underbygge den humanitære delen av vårt arbeid. Følgende tiltak skal gjennomføres: 

 

Støtteoppgaver (ansvar HUM.KOM): 

a. Støtte Burn Camp  (3000 kr) 

b. Støtte MHU   (5000 kr) 

d. Kiwanisdukken  (5000 kr) 

e. Støtte Frelsesarmeen  (10000 kr) 

f. Støtte Møteplassen Elverum   (3000 kr) 

 

Prosjekter (egne prosjektansvarlige): 

g.  Kiwanismodellen  (20000 kr) 

h. Bofellesskapene  (15000 kr) 

i. Ut i naturen (midler søkt, evt egenandel) 

4. Økonomi/Inntektsbringende aktiviteter 

Iverksettelse av et Økonomiprosjekt prioriteres for å finne flere og nye passende inntektskilder. Det skal fokuseres på 

god styring og kontroll med økonomien. Styret skal gjennomgå regnskapsstatus på alle sine ordinære møter slik at klubben 

til enhver tid kjenner situasjonen. Vår redelighet må aldri kunne trekkes i tvil.  

Vurdering av formuens størrelse vil bli gjennomført jevnlig. I en periode fremover må egenkapitalen benyttes til å dekke 

deler av det oppståtte bortfall av inntekter for å opprettholde en forsvarlig drift og best mulig humanitær aktivitet.  

Antallet spillere på Grasrotandelen bør økes kraftig - mål er fortsatt minst 40. 

 

5. Synliggjøring (Markedsføring/PR og informasjon) 

Det skal fortsatt fokuseres på markedsføring mot sponsorer, foredragsholdere og samarbeidspartnere. 

Nettsted og sider på sosiale medier skal utnyttes maksimalt. Klubbavisen Ugleluren skal utgis jevnlig. Det bør tilstrebes å 

følge opp informasjon som aktiviserer medlemmene; tiltak for å skape motivasjon og glede bør herunder være i fokus. 

Kiwanis prinsipper og mål må forankres hos medlemmene. 

 

6. Administrasjon og intern virksomhet/Klubbutvikling 

Grunnlaget skal være vår 3-årsplan for klubbutvikling som på en god måte ivaretar våre prioriteringer. De gode 

administrative rutiner og tradisjoner skal videreføres; evt justeres ved behov. Det skal legges stor vekt på motivasjon, glede 

og interesse for Kiwanis hos våre medlemmer - nåværende og nye. Stor vekt legges på gode programmer og møter for å 

motivere og stimulere til god oppslutning om aktiviteter, verving og økonomitiltak. 

Styret skal prioritere en attraktiv profil på klubben og Kiwanissaken, bl. a gjennom gode markedsføringstiltak.  

Form og innhold av våre arbeidsmøter bør fortsatt vurderes for å øke fremmøtet og utbyttet av møtene.  

Det må igangsettes arbeid for å avhende eiendeler og utstyr som vi ikke lenger har bruk for lagret på Skogmuseet og 

andre steder. Samtidig må vi finne et tjenlig oppbevaringssted for det vi beholder og eier. 

 

Fremlagt for og vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2019 

 



 

 
BUDSJETT FOR 2019-2020  

 

INNTEKTER 
 Kontingent fra medlemmer 31 000 31  medlemmer 

 Grasrotandel 15 000 

 Momskompensasjon 12 000 

 Bingo 19 225 

 Renter 2 000 

 Gaver 3 800 

 Sum inntekter 83 025 

 

 

UTGIFTER 
 Kontingenter KI og DN 35 000 Usikkert anslag 

 Administrasjon 19 000 

 Møteutgifter  15 000 

 Fest- og huskomite 15 000 

 Blomster og gaver 5 000 

 Humanitærkomiteen 26 000 

 Kiwanismodellen 20 000 

 Bofellesskapene 15 000 

 

 Sum utgifter 150 000 

 

  

 Merknad 1 

 Kontingent fra medlemmene: kr. 1000,- 

 

 Merknad 2 

For å balansere driften tas det 66 975,- fra egenkapitalen for å dekke underskuddet. I tillegg kommer 

utgifter til jubileet i februar som enda ikke er fastsatt. 

 

Merknad 3 

Dugnadsarbeider prissettes til kr. 160,- pr time. 

 

Ved behov kan det vurderes å ta midler fra formuen for å støtte andre gode prosjekter. 

 
 


