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F O R O R D 
 
Matrikkelen 2012 - 2013 er en videreføring av, og erstatter matrikkelen for 2011 – 2012, som var den 
forrige som var utgitt. Den er utarbeidet i samarbeid mellom Medlemsansvarlig og Webmaster for 
KIDNs nettsider. Innholdet er basert på innmeldinger fra klubbene i løpet av 2012. Matrikkelen 
foreligger bare som nettutgave og finnes på distriktets hjemmesider; ”Medlemssider”; under lenken 
”Matrikkel/Medlemsregister”. Den oppdateres kontinuerlig. I begrenset utstrekning kan webmaster, via 
Elverum Trykk, lage papirversjon og sende den til klubber der behovet er stort. Klubben må i så fall 
selv betale trykking og sending. 
Matrikkelen er utlagt på nettsidene, og finnes bare som nettutgave. Nettversjonen vil, innenfor rimelige 
grenser, være oppdatert til enhver tid. Dette krever at melding om endringer sendes Tove Fiksdal – 
Medlemsansvarlig – så snart de oppstår. Inntil videre vil medlemsregisteret være i PDF-format og 
således ikke være oppdaterbart direkte fra den enkelte klubb.  
Endringer til del II sendes medlemsreg@kiwanis.no - bruk Memberform for personlige opplysninger. 
Endringer til øvrige deler sendes til webmaster@kiwanis.no  . 
 
Nummersystem. Under klubbens navn finnes registreringsnummeret hos Kiwanis International, det 
såkalte K-nummer – som før. Foran hvert navn står det enkelte medlems ID-nummer i Kiwanis 
Internationals datasystem. Bruk alltid disse nummer ved rettelser til matrikkelen.  
 
Inndeling. Matrikkelen er, for praktiske formål, delt i følgende deler: 
 
Forside og forord info om bruk og søk   
Del I: Organisasjon  inneholder diverse oversikter som tidligere. 
Del II: Medlemsregister oversikt over klubber og deres medlemmer. 
Del III: Lover og vedtekter  Distriktsloven, Standard klubblov og vedtekter for Fondet. 
 
Det er planen i løpet av 2012-2013 å tilpasse oversikten til elektronisk utgave etter hvert. Her vil 
brukernes ønsker og behov være rådende. Kommentarer, ønsker og forslag sendes redaktør og 
webmaster Asbjørn Schjølberg – k-nytt@kiwanis.no eller webmaster@kiwanis.no 
 
Hvordan finne frem/søke. Lenker for de enkelte delene finner du på åpningssiden for matrikkelen. 
(Bla bakover evt eller bruk lenkene til venstre). Slik gjør du: Åpne det dokumentet du skal se i. 

I de enkelte delene er all tekst søkbar. Åpne menyen ”Rediger” og velg ”Søk etter” - eller trykk ned 
knappen ”CTRL” på tastaturet og trykk kort på bokstaven ”f”. Da kommer det opp et lite felt lengst til 
høyre, under verktøylinjen (se fig.) Skriv inn det ordet eller tallet du leter etter i dette feltet, trykk 
deretter Enter. For å finne flere forekomster av søkeordet bruk de små pilene til høyre for skrivefeltet, 
eller trykk Enter flere ganger. På denne måten finner du alle forekomster av søkeobjektet. 
 
Du kan merke og kopiere tekst fra dokumentet og lime inn i andre programmer. Du kan også 
skrive ut hele dokumentet, enkeltsider eller deler av enkeltsider ved å utnytte Fil/Skriv ut eller klikke 
på skriverikonet - nr 4 fra venstre på verktøylinjen (se fig). 
 
Matrikkelen skal kun brukes internt i Kiwanis District Norden og ellers innen organisasjonen. 
Enhver bruk utover dette, av kommersiell eller annen art, er strengt forbudt. 

 
Oppdateringen er gjort den 30. september 2012. 


