1

Nettavis for Kiwanis Club Elverum
Redaktør: Asbjørn Schjølberg

Nr. 18 - september 2020

I disse pandemitider!
«Hvis koronaen vil» - hadde vi nær sagt , så kan vi holde
møter utover høsten. Årsmøte blir det også.
Vær hilset! I tråd med gjeldende smittevernregler har vi faktisk klart å gjenoppta en viss
møtevirksomhet. Således var det medlemsmøte 8. september nøyaktig 6 måneder etter forrige møte. Dog
skal det sies at det var trygg avstand mellom de enkelte - altså god plass i lokalet. Men vi som var der hadde en godfølelse av å møtes igjen. Det var påmelding til møtet og det var ingen servering. Men vi var fysisk
sammen! Og det kjentes fint. Se ellers referatet på nettsiden vår.
Styret har hatt et møte nylig og der dreide diskusjonen seg selvsagt om ting i tiden, hva gjør vi nå og litt til.
På den bakgrunn har vi en plan for høsten men der står det Medlemsmøte på møtedagene. Hva som skal
går for seg vil styret vurdere underveis - i tråd med utviklingen av pandemien. Vi håper vel at det løsner
litt, og servering går nok greit - vi har funnet en løsning! Vi viser til referatet på nettsidene.
Det blir årsmøte. Helge og Anne Berit jobber på spreng med årsberetning og regnskap, samt plan for neste
halvår. Servering skal det også bli - til de som melder sin ankomst. Vi håper flere tar mot til seg :)
Ellers skjer det store ting på Rena; der truer de med at det kan bli etablert en Satelittklubb - mer nedenfor.

ÅRET SOM GIKK HER
HOS OSS

Alt gikk som normalt de
6 første månedene og
etter programmet. Vi var
på Jernbanemuseet, hørte om akevitt av Gotmar
ogvi så på Elvis. Det ble
holdt julebord, vi feiret
vårt 40-årsjubileum med
brask og bram på Central der det hele startet.
Guvernøren var tilstede og han var med i flokken som førte til
klubbens etablering - dette var det sus over. Ordføreren var også
med sammen med alle oss andre. Videre hørte vi om det planlagte Landsskytterstevnet, vi holdt valgmøte og hørte om Anno museum - og dett var dett! 12. mars gikk alt i lås, hos oss, i Norge
og i Verden. Siden gjorde vi ingenting i 6 måneder - nå ja humanitærs virksomhet gikk sin gang. Få søknader i starten mens alt
var nesten lammet, - så tok det seg opp. Kiwanismodellen har
støtte 12 barn/unge med ca. 24 000,- kroner. Og så kom vi sakte i
gang igjen 8. september. Det blir spennende å se hva som skjer!

SAKER FRA OG OM DISTRIKTET
To klubber legges ned fra 1. okt: KC Sandefjord
og KC Kongsvinger. Dermed opphører Divisjon
Indre Østland, da Elverum vil bli eneste klubb.
Vår klubb blir fra 1. oktober direkte underlagt
District Norden.
Kiwanisbutikken etableres på nytt. KIDN blir eier
og Sigbjørn Rimehaug fra KC Oslo St. Hallvard vil
drive den. Avtale er under signering. Mer om
dette kan etter hvert leses på nettsidene til
KIDN. Da blir det mulig å bestille kiwanisartikler
og effekter.
Årets konvent/årsmøte ble avholdt på nettet,
etter at DS 4 var gjennomført. Det gikk ganske
fint. På årsmøtet deltok 70 personer på programmet Zoom. Viser til referat når det foreligger. Nevnes skal også at medlemmene i vårt
styre har lastet ned Zoom. Vi er klare om vi må!

Noe har skjedd - resten får du på nettsiden
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Han skulle egentlig få sin honnør på jubileet, men da det
skar seg fikk vårt eneste chartermedlem, Oddvar Nyberget,
nål og diplom for innlemmelsen i Legion of Honor i Kiwanis
etter 40 års medlemskap - på det som skulle bli vårens siste
møte 10 mars 2020. Vi gratulerer igjen.
Oddvar var den første valgte president i etableringsåret
1980. Han var også med på den innledende fasen i klubbens
etablering.
NYTT «MEDLEM» - men HUN er ikke ført i
medlemslista.

DETTE TRODDE VI I MAI
I
forrige
nummer
skrev
vi:
For en stund tilbake
Hovedsaken på møtet (styremøte i mai) var situasjonen for klubben
fikk klubben tilsendt i tida fremover - det blir ingen aktivitet i dette halvåret - det tas
en stor utgave av
sikte på å treffes på sensommerfest i august dersom forholdene
Kiwanisdukken til
tillater det. Det legges opp til en normal oppstart av høsthalvåret og
PR-formål. Den be- det blir laget en foreløpig plan for møter uten mange detaljer. Mer
finner seg for tiden om dette i neste Ugleluren.
SLIK GIKK DET
på Løten hos vår
utmerkede kasserer •
ja, det ble ingen aktivitet og ingen sommeravslutning
som nå har betalt
•
Fest for funksjonshemmede ble utsatt; og er det fremdeles
både dukken og
•
Sensommerfesten ble det ikke noe av
frakten hit.
•
Men vi er så smått i farta.

SATELITTKLUBBER

I studentmiljøet på Rena arbeides det med å lage en satelittklubb, og da under vår klubb. De har allerede
laget Facebookside - Kiwanis Club Rena - og jobber med utviklingen. Det arbeides nå med å få til et
orienterende møte med vår klubb. Lenke: https://www.facebook.com/KiwanisClubRena
En satelittklubb er en liten gruppe personer som blir medlem av en eksisterende Kiwanisklubb - (vertsklubb). Satelittklubben holder møter og humanitære aktiviteter på et separat sted i forhold til vertsklubben. Dannelse av en satellittklubb er en fin mulighet for å ekspandere en Kiwanisklubb til steder der
omstendighetene gjør at en fullverdig Kiwanisklubb ikke er mulig å starte.
En satelittklubb opererer under en vertsklubb med støtte og rådgivning fra vertsklubbens styre. Etter
avtale med vertsklubben kan satelittklubben ha sitt eget styre, men har også rett på å ha et styremedlem
i vertsklubben.
Satelittklubben kan drive sine egne aktiviteter for å samle inn midler og støtteprosjekter, når disse er
godkjent av vertsklubben. Dette løses i samarbeid.

I praksis er det derfor slik at vertsklubben får flere medlemmer, men de kan møtes på eget sted og drive
med egne saker. Vertsklubben administrerer dokumenter og regnskap for satelittklubben. Hvordan forholdene ellers er avtales klubbene i mellom. Medlemmene i satelittklubben kan møte i vertsklubben og
delta der.

GRASROTANDELEN
Antall spillere er nå 36, men vi burde ha mange flere. I spilleåret 2019 fikk vi 16 620,- kroner - og det
er veldig bra nesten uten å løfte en finger! Hittil i år har vi allerede 13 064,- kroner.
Fremgang på 1, en av de vi støtter har blitt med, men vi trenger enda flere som støtter oss, klipp ut
lappen ovenfor og skaff oss noen flere! Prognosen med 40 deltakere gjelder fremdeles . Men vi bør
anstrenge oss for å få enda flere medspillere.
- KLIPP UT LAPPENE OVENFOR, DEL UT OG SKAFF
OSS STØTTE FRA FLERE! -

