KIDN Nyhetsbulletin okt 2013

Nr 09/Okt. 2013
Distribueres via e‐post til KIDNs tillitsvalgte, samt til klubbene—som bes videresende til medlemmene

NB! Savner du noe? - se flere nyheter på nettsidene og Facebook!

GUVERNØRENS GNIST -

Gott Nytt År!

Ja, ”Gott Nytt År” brukar man önska varandra vid årsskiftet. Nu har vi passerat vårt egna
”Kiwanis årsskifte” så min önskan kommer några dagar sent – trots det – Gott Nytt
Kiwanisår önskar jag er alla!
Vid årsskiftet brukar man ge nyårslöften. Mitt viktigaste nyårslöfte har jag redan sagt till
på årsmötet: ”Jag skall genomföra jobbet som Guvernör så bra jag någonsin kan!”
Självklart finns det fler nyårslöften som jag gett mig själv. Många anser att man skall
hålla sina nyårslöften dolda och för sig själv, men i Kiwanis är vi alltid öppna mot
varandra. Här kommer därför några av mina personliga löften:
 Jag skall försöka genomföra jobbet bättre än jag själv nu tror att jag kan
 Jag skall se till att ”Guvernörs‐trojkan” i styrelsen alltid är överens om eventuella
kursändringar så att vi behåller kontinuiteten
 Jag skall lyssna mycket till vad Viceguvernörerna i styrelsen tycker i olika frågor – det är de personerna som sitter
närmast klubbarna. Samtidigt skall jag se till att Viceguvernörerna inte bara framför sin egen klubbs åsikter utan
verkligen representerar hela divisionen
 Jag skall noga följa våra hårt arbetande kommittéers jobb för att tidigt förstå vad de så småningom kommer med
som förslag till styrelsen.
Ja, jag håller med om att det i ovanstående text blev väldigt mycket ”jag”, ”jag” och åter ”jag”! Men lägg då märke till
att det är mina personliga nyårslöften till mig själv som jag nu, i förtroende, delat med dig. Jag skulle vilja höra ett
ärligt menat nyårslöfte från er alla. Det bästa, varmaste och viktigaste löftet jag skulle vilja höra är:
”Vi – alla ‐ skall jobba för att få in fler medlemmar i klubbarna”.
District Norden har nu, enligt redovisning av läget i september, 1 386 medlemmar. Redan när vi sjönk under 1 500
medlemmar blev distriktet placerat på ”svarta listan”. Nu har vi blivit ännu svartare. Om vi går ner under 1 000
medlemmar, vilket inte får ske, kommer vi att försvinna som distrikt i Kiwanis International. Tack, Tove, för ditt fina
administrativa jobb som visar vad vi måste göra på ”veien som blir til mens vi går” som Arne Johan skrev i förra
Bulletinen.
Vi räddar gemensamt många ”liv” genom att vi deltar i projektet ELIMINATE. Vore det då inte rimligt att vi också
gemensamt försöker rädda livet på vårt eget distrikt – District Norden? Om du tycker att det är rimligt – ge då
nyårslöftet:
”Vi – alla ‐ skall jobba för att få in fler medlemmar i klubbarna”.

”För

Kiwanis i framtiden”

er guvernørens motto/valgspråk for Kiwanisåret 2013 ‐ 2014 som vi altså nettopp har startet på. I denne anledningen
passer vi på å minne om guvernørens dokument ”Motto og mål”, utledet av ”Strategidokumentet for 2013 ‐ 2018”.
De dokumentene er grunnlaget for våre arbeidsoppgaver, og du finner dem på bl. a. på nettsidene; under Om Kiwanis.
Gjennom at vi alle legger mål og retningslinjer i disse dokumentene til grunn, og holder fokus på at samarbeide er den
beste måten for å nå Kiwanis’ hensikt og mål, kan vi oppfylle vår visjon; ”Vi bygger et bedre samfunn for alle å leve i” .
Fasit ved inngangen til dette året er: Medlemstallet har gått ned siste år med 51 ‐ fra 1452 til 1401 som er det siste
offisielle antallet ved årets start. Det er fremdeles 68 klubber; Kiwanis Club Åsane er lagt ned pr. 30 sep 2013, men vi
har fått en ny dameklubb i Divisjon Telemark; Kiwanis Club Bamble Konvalen (15 medlemmer). Tallene for antall utdel
‐te Kiwanisdukker eller summen av utdelte humanitære midler foreligger ikke enda. Kiwanismodellen har slått godt
an, vi har etablert godt grunnlag for å søke midler fra kilder utenfra; da er det bare å stå på kjære venner!
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KIWANIS CLUB KRISTINEHAMN

Kiwanis Club Kristinehamn.
Vi är nu 24 medlemmar som träffas varje onsdag i vår
Tekst: Lars‐Gunnar Jansson Foto: Privat.
trivsamma
klubblokal. Klubben bildades 1971 och är nu
Hej Kiwanisvänner!
inne
på
sitt
43:dje år. Klubben har under dessa år delat
Kristinehamns Kiwanis Club, vill berätta för övriga Kiwanis
Clubar i Norge och Sverige lite om oss och vår verksamhet. ut ca. 1,5 miljoner kr.
Våra inkomstkällor.
Först lite om vår
Korvförsäljning,
i samband med en tipspromenad. Själva
stad:
tipspromenaden anordnas av en annan förening. Vi står
Kristinehamn är en
då med vårt korvstånd strax intill Picassos monumentala
gammal insjöhamn.
skulptur
av sin hustru, den allra största han gjort.
Den är i dag en
Skulptören som utförde det rent fysiska arbetet heter
modern hamn med
Carl
Nesjar, från vårt grannland Norge.
en omfattande sjö‐
fart. I vårt Stads‐
vapen finns en bild
av en Bojort, en
Hollänsk båttyp som på segelskutornas tid trafikerade
Vänern i stort antal. Nu finns en fullskaligreplika byggd.
Den är i dag en
populär
turist‐
attraktion. Oftast
fullbokad på turer‐
na i vår vackra skär‐
gård.
Staden ligger i nor‐
ra Vänern, Sveriges
Foto: A Schjølberg
största insjö,med
världens största
Mest pengar drar vi in på Fastingen. Det är en stor
insjöskärgård,. Här finns 22000 öar och skär. Ett paradis
familjefest
som vara i dagar 3. Den går av stapeln den
för segel och motor‐båtar. Det går att sjöluffa till ett flertal
sista helgen i maj, då våren går över i sommar och natur‐
öar i Kristinehamns närhet.Det finns gott om industrier.
en
hjälper oss med en praktfullt blommande inramning.
Rolls Royce tillverkar här världsberömda ställbara pro‐
Årets
Fastingen är den 40:de som arrangeras av oss. Vi
pellrar och trustrar. Cabbys husvagnar har ett mycket gott
har i år förnyat Fastingens hemsida: www.fastingen.se ‐.
ryckte. Nordic tillverkar dom bästa vinterhusbilarna som
I
finns på marknaden. Detta är några exempel på produkter nästa nr av Bulletinen kommer en mera utförlig artikel
som gör Kristinehamn känt långt utanför Sveriges gränser. om Fastingen och dess historia, 1689 till 1902. Nystartad
1968 och i Kiwanis regi från 1973. Två av medlemmarna i
klubben har deltagit i alla 40.

Foto: A Schjølberg

Bildet: Fra det hyggelige klubblokalet i Kristinehamn

Merknad: Fortsettelse neste nummer; mer om Fastingen!

Profileringstid? - Ja!

Det er alltid profileringstid! Nåværende medlemsutvikling gjør det mer aktuelt enn noen gang.
På våre nettsider finner du en lang rekke profileringsmidler til en svært god pris - diverse brosjyrer,
roll-ups, minnepinner, Kiwanis konvolutter, Kiwanissjekker og finner du ikke det du trenger eller ønsker endringer i layout tilpasset din klubb eller ditt tiltak - så ta kontakt med Kommmunikasjonskomiteen (PKU) med brev, mail, SMS eller telefon. Det er nesten ingen grenser for hva vi fikser; bare prøv!
Dessuten: Nettsider og diverse sosiale medier er kanskje de aller beste profileringsmidler - der er DE!
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MATRIKKELEN 2013 - 2014

NY KLUBBLOV
For noen dager siden ble det sendt ut en ny versjon
av den norske oversettelsen av den ny klubbloven;
det kom nemlig inn en del merknader til den første
utgaven. Den er nå språkvasket og burde være lese‐
lig for alle.

Del II av matrikkelen ‐ klubbvise medlemslister ‐ er
nå revidert i h. t. klubbenes innmeldinger og utlagt
på nettsidene på sin faste plass.

SITAT:
Starta gärna nu i klubben – utse en ”Stadgekommitté” - som
diskuterar under året med klubbens alla
medlemmar om ”hur vi vill ha det” (klubbens tradition).
Starta en kommunikation med ”Lovkomitteen”!
Vårt distrikt skall inte godkänna din klubbs stadgar. Men det
skall Kiwanis International göra. Det
sker på amerikansk engelska – jag kommer därför att föreslå
distriktets styrelse att alla klubbars
nya stadgar sänds in via ”Lovkomitteen” som då hjälper till
med att fixa all formalia mellan klubben
och Kiwanis International.
SITAT SLUTT.

Delene I og III vil bli lagt ut i oppdatert tilstand i lø‐
pet av kort tid.

Oppdatering gjøres kontinuerlig med bakgrunn i databa‐
sen som Medlemsansvarlig holder à jour. Endringer skri‐
ves med rød skrift. Sikreste (eneste) måte å melde fra
Lovkomiteen oppfordrer nå ALLE klubbene til å starte
arbeidet med utforming av sin nye klubblov, i henhold til på er å bruke blanketten Memberform; sendes til e‐post
medlemsreg@kiwanis.no ‐ Medlemsansvarlig sender så
lovteksten. Nedenfor gjengis litt av den informasjon
dere kan finne på KIDNs hjemmeside under «distriktets informasjon til webmaster som er ansvarlig for å oppda‐
tere matrikkelen.
komiteer» ‐ «LSP‐komiteen»:

I del III, der lover og regler er samlet vil man også finne
den nye klubbloven; men du finner den også lagt under
lenken ”Lover og regler” på medlemssidene.

FÅTT NYE MEDLEMMER?
Husk at du finner mal for Medlemsbevis og guver‐
nørens velkomstbrev ( på norsk og svensk) på nett‐
sidene. Logg inn på Medlemssider og se under len‐
ken ”Administrasjon” ‐ last ned, fyll ut og del ut!

Neste Guvernørs tanker !
Mitt hele og fulle navn er Hilde Elisabeth Meyer, jeg er 50 år. Chartermedlem i
Kiwanis Club Horten Freia siden april 1990. Ett 23 år langt medlemskap jeg ikke
ville vært foruten. I en utrolig klubb og en flott organisasjon. Jeg har fått lov til å
være med på mye, på alle nivåer i Kiwanis. I klubb – i divisjon – i Distriktet og i
Europa.
Klubbpresident ‐ klubbkasserer ‐ leder av komiteer i divisjon Vestfold ‐ Viseguv‐
ernør totalt 3 år ‐ leder av ulike distriktskomiteer over flere år, vekst og utdan‐
ning. Initiativtager til Distriktets treningskonferanse for påtroppende presidenter.
En av 5 Europeiske trainere som fra 1996 bygget opp en ny struktur/materiell for utdanningen i Europa.
Foreslått Guvernør 2000‐2001 ‐ Guvernør elect 2001‐2002 ‐ Guvernør 2002‐2003 ‐ Distriktskasserer 2004‐
2006 ‐ europeisk trainer fra 2010 ‐ deltager i Eliminate prosjektkomite fra våren 2011, Distriktskooordina‐
tor fra våren 2012.
Vervene opp gjennom årene har gitt meg mange fine opplevelser, lærdom, erfaringer og møter med flotte
mennesker. Året som Guvernør var et spesielt fint år. Da spørsmålet kom om jeg igjen kunne tenke meg å
stille til valg, var det så mye positivt som talte for og ble utslagsgivende for at jeg sa ja.
Jeg takker for tilliten årsmøtet viste meg, og gleder meg til å bli en del av Kiwanis District Nordens ledelse,
og til være med å motivere og inspirere klubbene til utvikling. Sammen skal vi forme fremtiden for vår fine
organisasjon.
Ønsker dere alle en fin høst og start på ett nytt Kiwanis år.
Hilde E. Meyer
Neste Guvernør 2013‐2014

Vi minner om at:


Kvartalsrapport for 4de kvartal 2012 ‐ 2013 fra Viseguvernørene til Guvernøren
sendes innen 10.de oktober.

Dersom e‐posten til klubben skal komme til riktige personer må klubben sende
melding om endringer i forbindelse med nytt år til webmaster@kiwanis.no ‐ hvis ikke vil
posten gå til feil personer ‐ (og det skjer faktisk allerede i mange tilfeller nå).

