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Nettavis for Kiwanis Club Elverum 
Redaktør: Asbjørn Schjølberg Nr. 19-20 - 28. sep 2022 

Alt har sin tid 
«Ikke visste vi uglene at Norge var åpnet»  - der vi satt langt 
til skogs for å holde oss unna covid’n. Men så fløy en fugl 
forbi og sa at landet er åpnet for lenge siden så da kom vi 
fram igjen og  det ble et nytt nummer av Luren. Årsmøte ble det også. 

 

Vær hilset! 2 år er det siden siste nummer og vi gikk i dekning. Men nå slår Ugleredaksjonen til med et 
dobbeltnummer. For å komme ajour deltok vi på årsmøtet og der kunne presidenten fortelle litt av hvert, 
både om fortid og fremtid. Det ble det stoff av og her starter vi med et hastenummer. Neste år blir veldig 
spennende forstår vi og dermed skal redaksjonen, når vi har fått barnålene ut av fjærene, skjerpe oss! 
 

Styret har hatt rekordmange møter siste året og mye av diskusjonene har dreiet seg om klubbens fremtid - 
det skal vi ta for oss på de neste sidene. Vi reklamerer imidlertid uhemmet for referatene fra både styre-
møter og medlemsmøter - der står det meste; og så gjelder det å delta fremover i spennende tider. 
 

Ellers har det skjedd store ting på Rena forstår vi. Ryktene var sanne, det ble en klubb der. Dessverre fors-
vant den alt for fort; etter vår mening, vi så ikke den komme. Men - som det står øverst - alt har sin tid.  
Store ting har også skjedd i klubben. Man har i lengre tid drøftet klubbens fremtid og om hvor lenge man 
kan holde det gående. Forholdene tilsier at det skjer saker og ting neste høst, dessverre. Alt har sin tid!   

 RAGNAR DEKORERT  
Stor overraskelse på møtet tirsdag 
27. september. Før man rakk å få 
varmet stolen, og før årsmøtet star
-tet kalte presidenten frem Ragnar 
Heggedal, tok frem en stor ramme 
og forkynte at han tildeles Øien-
medaljen for sine tjenester for 
klubben gjennom 15 år. Når vi 
hørte begrunnelsen som ble lest 
forsto vi at dette var vel fortjent. 
Han fikk så diplomet som er stort 
og fint, medaljen ble lagt rundt 
halsen hans og det fulgte også med 
et jakkemerke for anledninger når 
det ikke passer å bære medaljen. 
VI GRATULERER! 
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Årsmøte 27. september 2022 
Kiwanisåret er slutt i september og i h t regler og 
tradisjon ble det avholdt årsmøte på Møteplas-
sen Elverum tirsdag 27de sep. 2 alvorlige eldre 
herrer, president og sekretær, ledet det hele fra 
sitt bord i hjørnet (bildet). Med noe begrenset 
antall fremmøtte, men dog beslutningsdyktig, 
ble møtet lovlig satt og gjennomført etter den 
faste sakslista. Forhandlingen gikk greit unna, 
årsberetning, regnskap, arbeidsgrunnlag og 
budsjett ble vedtatt, med noen betimelige 
merknader.  

 
 

Hovedpunkter fra arbeidsgrunnlaget som vi kan merke oss: 
• det skal tilstrebes å holde normal aktivitet og beholde det gode nettverket 
• det skal gjennomføres en prosess for å avvikle klubben om ett år etter alle kunstens regler 
• den humanitære aktiviteten skal tilstrebes opprettholdt 
• store midler er satt av til våre tradisjonelle støtteoppgaver; MHU, Burn Camp og andre 
• avhending av våre eiendeler og Kiwanisartikler blir en stor jobb. 
 

Styret vil raskt lage en plan for arbeidet som vil bli drøftet med medlemmene om ikke lenge. 

Vi tar med det sammendrag av perioden siden februar 2020 som presidenten foredro etter 
årsmøtet da det dekker store deler av den perioden Ugleluren ikke kom ut.  

Årsmøte 27. september 2022 Årsmøte 27. september 2022 



 3 

 

Fortsettelse fra forrige side ……………... 

Dermed er Ugleluren i drift igjen og vil være flittig på markedet hele neste år. Vi vil som 
før blande gammelt og nytt så alle kan få med seg noe av det de gikk glipp av. 
Dette nummeret fikk med seg siste nytt (side 1) og en kortfattet sammenstilling av årene 
2020 til 2022.  
                      Det blir et hektisk år tror vi. Masse oppgaver både av administrativ og                                 
       humanitær art. Vil du være informert så er møtene det første, men Ugle-     
       luren og våre nettsider og Facebook  kan være nyttig. 
       Neste møte har tema «Hva ligger foran oss?» Vel møtt !  Uhu!! 


