
Kiwanis International District Norden 
 
 

Distriktssekretær Dag Gladsø, Kongens gt. 16, 3211 Sandefjord sekretar@kiwanis.no 
  Tlf: 91 66 51 02 

 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon                av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

Vi kan - la oss gjøre det sammen              www.kiwanis.no 

Referat fra Distriktsstyremøte nr 2 2011-2012  
Tid: Lørdag 26.nov kl 1000 til søndag 27.nov. kl 12.45   
Sted: Toldboden Hotel Drammen 
 
Deltakere:  

Guvernør: Ralph Castellan  Viseguv. Akershus: Lennart Carlsson 
Forrige guvernør: Paul Mannes  Viseguv. Buskerud: Åge Amundsen (kun lørdag) 
Neste guvernør: - Viseguv. Indre Østland: Ingmar Skutlaberg 

Distriktssekretær: Dag Gladsø (kun lør) Viseguv. Telemark: Steinar Johnsen 
Distriktskasserer:   Øyvind Breivik Viseguv. Sverige: Göran Hurtig for Hans Wirback 
Foreslått guvernør: Mona Hurtig Viseguv. Sørlandet: - 
Leder Lovkomiteen: Göran Hurtig Viseguv. Vestfold: - 
Leder Humanitærkomiteen: Heidie Ringsby Viseguv. Vestlandet:   Terje Larsen 

Leder Vekstkomiteen: Paul Mannes Viseguv. Viken: Øistein Klemp 
Leder PKU-komiteen:  Asbjørn Schjølberg Viseguv. Østfold:  Olav R. Haugen 

 
Forfall: 
Neste guvernør Arne J. Sigstad 
VG Vestfold Hilde Meyer 
VG Sørlandet  Per Tønnesen  
 

Sak nr.  Sak Merknad 

DS 2 Åpning – velkommen 
Møtet ble åpnet med Kiwanishymnen og guvernør Ralph Castellan ønsket velkommen. 
Dag Gladsø var til stede noen timer på lørdag, etter sitt sykefravær. Sa noen ord om hva 
som hadde skjedd og om sin situasjon akkurat nå. Alle var glade for de positive utsikter. 

Ant.stemme-
berettigede 
til stede var 

12. 

DS 2 Innkallingen ble godkjent. 
Agendaen ble godkjent. Merknad: Bør påsettes versjonsnummer, og evt hvilke endringer 
som er gjort siden forrige versjon. 
Referat fra DS 1. Godkjent med en merknad: Div Telemark er kritiske til at 3 komite-
ledere møter fast på DS. 

B 

DS 2.09 Økonomisk rapport. Distriktskasserer fremla budsjettoversikt og kommenterte den.  
Økonomistatus er enkel da det så langt nesten kun er inntekter. Full gjennomgang vil bli 
gjort på DS 3. Han viste en mal for faktura i Kiwanis - se nettsider ”Maler og skjema”.   
Budsjettet vedlegges referatet - se vedlegg 2. 
Fullt banknummer (IBAN) settes på alle fakturaer. 
Distriktskasserer vil informere klubbene om kontingentopplegget for KI og Norden. 
Viseguvernører og komiteledere bes gå gjennom sine budsjettall (note 5 til budsj) og 
melde evt. ønske om endringer til Distriktskasser innen 23.12.2011.  
Hva som inngår i VGenes budsjett ble gjennomgått; på oppfordring - håndboken vil evt. 
bli justert for å bli helt uttømmende på dette punkt (Ansvar: PKU i samarbeid med 
Distriktskasserer). 
For neste DS vil rutinene omkring Finanskomiteens gjennomgang av økonomien bli 
gjennomført i h t mandat.  

B 



2 

 

DS 2.10 Søkeprosess eksterne tilskudd. (Ref saksfremstilling; se vedlegg 1). Jfr. også DS 1.03. 
 
Saken omhandler prosessen om å søke eksterne midler til distriktsprosjekter, om hvordan 
søkeprosessen skal foregå, og evt fullmakt fra DS til Guvernøren, eller den han bemyn-
diger, til evt. å samarbeide med andre organisasjoner og fremme søknader om midler.   
DN er ikke for tiden søknadsberettiget i alle fonds, stiftelser m m, og derfor kan det bli 
nødvendig å samarbeide med godkjente organisasjoner for i det hele tatt å fremme 
søknader.  
På bakgrunn av spørsmål fra noen klubber pekte guvernøren på at klubbenes egne midler 
overhodet ikke skal blandes inn i dette. Det vil bli midler utenfra som DN, evt gjennom 
en Humanitærkonto, kan benytte til vedtatte prosjekter, og gjerne som støtte til klubber  
i f m Distrikts-, Divisjons- eller klubbprosjekter.  
 
Diskusjonen, etter 1 times gruppearbeid, viste stor enighet i sak og kom til å dreie seg 
mye om hvordan dette kan tenkes utført og senere administrert, samt om hvem som bør 
være det utførende ledd når det gjelder søknadsprosessene. Stor enighet om at en søknad 
bør sendes snarest med sikte på å etablere District Norden som søknadsberettiget 
organisasjon hos Ekstrastiftelsen. Guvernøren har vært, (etter DS ønske) på kurs for å 
lære om slike saker og er den naturlige til i første rekke å gjøre nødvendige tiltak. Det 
utøvende ledd på sikt bør være Finanskomiteen. Enighet om å utvide komiteens mandat i 
så henseende dette. 
 
VEDTAK: Guvernøren eller den han bemyndiger, gis fullmakt til å handle på DS 
vegne, og snarest mulig fremme søknad om midler, evt i samarbeid med andre 
organisasjoner når det anses formålstjenlig og nødvendig. 
DS anbefaler at Finanskomiteen, gjennom en utvidelse av dens mandat, tillegges 
denne oppgaven. 
 
Vedtaket var enstemmig. Om konsekvenser og veien videre - se DS 2.16. 
 

B 

DS 2.11 

 

Kiwanisdukken. (Ref saksfremstilling - se vedlegg 1). Jfr. også DS 5.12 2010/2011.  
Med bakgrunn i vedtak gjort på DS 5 var spørsmålet nå om Kiwanisdukken skal 
formaliseres som et distriktsprosjekt.  
 
DS 5 2010/2011 vedtok som ramme for et evt distriktsprosjekt: 
a. Prosjekt ”Kiwanisdukken” skal fortsatt være frivillig for klubbene, forankret i og drevet 

av den enkelte klubb ved den enkelte klubbs forsorg. 

 

b. District Norden, ved Humanitærkomiteen, skal støtte klubbene og evt. divisjonene 

administrativt bl.a. gjennom PR-tiltak utad, utarbeidelse av profileringsmateriell, 

tilrettelegging og inngåelse av avtaler om produksjon og levering av Kiwanisdukker. 

District Norden skal også koordinere og viderebefordre henvendelser om levering av 

Kiwanisdukker fra instanser i områder der Kiwanis ikke har klubber. 

 

c. District Norden kan, gjennom søknader til større bidragsytere (stat, legater, fond og 

lignende) skaffe midler for å støtte klubbene i deres arbeide, og eventuelt selv å skaffe og 

levere Kiwanisdukker til instanser de det ikke finnes Kiwanisklubber 

 

VEDTAK: Kiwanisdukken formaliseres som et distriktsprosjekt med henvisning til 
vedtatte retningslinjer i nevnte vedtak under DS 5.12. 
 
 Vedtaket var enstemmig. 
 

B 
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DS 2.12 Kiwanismodellen. (Ref saksfremstilling - se vedlegg 1). Jfr også DS 4.19 (mai 2011) og 
vedleggene til rapporten derfra (Høringsutkast og artikkel K-nytt). 
 
Saken dreide seg nå om hvorvidt ”Kiwanismodellen” skal formaliseres som et distrikts-
prosjekt, og hvilket navn prosjektet bør ha. Et spørsmål var også hvordan prosjektet skal 
fungere og hvilken støtte klubbene skal kunne gis, inkl. også evt. utadrettet profilering. 
 
Diskusjonen viste at interessen blant klubbene er god, at flere allerede er i gang med 
prosjekter/tiltak som går direkte på modellen eller naturlig faller inn under dens ramme. 
Det fremkom også mange fine momenter og eksempler på de virkninger igangværende 
aktiviteter har hatt. Arbeidet har i flere tilfeller vakt oppsikt eksternt, lokalt og helt opp 
hos sentrale myndigheter. Mye tyder på at dette kan bli det prosjektet som profilerer 
Kiwanis og organisasjonens arbeid på en utmerket måte. 
Det var stor enighet om at dette bør bli formalisert som et distriktsprosjekt med retnings-
linjer etter modell fra Kiwanisdukken. 
Det var også stor enighet om å beholde nåværende navn - kort og fyndig, fokuserer på 
Kiwanis og passer fint som et samlenavn for mange prosjekter; de enkelte klubbers 
prosjekter kan godt ha egne navn under paraplyen Kiwanismodellen.  
Også her er det aktuelt å søke om midler fra eksterne kilder så fort som mulig. 
Guvernøren sa her at en søknad ligger klar for sending, etter DS’ evt vedtak. 
Basert på de erfaringer som finnes rundt omkring bør det lages en slags ”kokebok” til 
hjelp for klubber som ønsker å komme i gang. 
 
VEDTAK: Prosjektet formaliseres som et distriktsprosjekt under navnet ”Kiwanis-
modellen”. Det skal lages retningslinjer for prosjektet etter modell av Kiwanis-
dukkens opplegg. Støtte bør gis fra DN, til klubber som ønsker å komme i gang, med 
informasjon - balansert PR/profilering og evt økonomisk bistand. 
 
Vedtaket var enstemmig. Om konsekvenser og veien videre - se DS 2.16. 
 

B 

DS 2.13 Distriktsprosjekt. (Ref saksfremstilling - se vedlegg 1). Jfr. også DS 1.02 (sep 2011). 
 
Saken dreide seg her om DS videre fremover skal arbeide med distriktsprosjekter i saker 
som klubbene ønsker å samarbeide om, DS rolle i den sammenheng og om hvem som 
skal avgjøre når /hvilke prosjekter som skal løftes frem som distriktsprosjekt. 
Driftingen av prosjektene skal fremdeles ligge hos klubbene. Det nye er at DS skal kunne 
gjøres delaktig gjennom å administrere og skaffe eksterne midler fra diverse tilskudds-
ordninger, og på den måten bistå klubbene med finansiering av prosjektene.   
 
Diskusjonen var preget av stor enighet om at DS, ut fra skisserte forutsetninger (vedl 1), 
bør arbeide med distriktsprosjekter for de prosjekter som klubbene ønsker å arbeide med. 
Det ble i denne forbindelse fokusert på vårt Strategidokument og retningslinjene i våre 
håndbøker. Det var stor enighet om at disse beskriver klart og entydig hva vi skal arbeide 
med og hvordan det bør gjøres. 
Det var også bred enighet om å ha en rullerende strategi; og om å justere Strategien 
underveis dersom det synes nødvendig, på bakgrunn av evt endringer i ”Nå-situasjonen”.  
 
VEDTAK: DS skal videre fremover arbeide med distriktsprosjekter i tråd med 
Strategidokumentet og håndbøkene. DS skal ha en koordinerende og støttende rolle 
i forbindelse med prosjekter fremmet av klubber/divisjoner.  
 
Vedtaket var enstemmig. Om konsekvenser og veien videre - se DS 2.16. 
 

B 
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DS 2.14 Kontingent og årsmøteavgift. Jfr protokoll fra årsmøtet 2011 
 
Saken. Her skulle DS utrede konsekvensene i sin arbeidsplan av Resolusjonen som Års-
møtet på Mastemyr vedtok angående behandling og fastsettelse av medlemskontingenten. 
 
Diskusjonen avklarte at konsekvensene (tidsfaktoren når nåværende DS evt har nok 
grunnlag for å foreslå evt endringer av kontingenten) ikke er utredet grundig nok. 
 
VEDTAK: Saken utredes mer i detalj og tas opp igjen på DS 3. 
 
Vedtaket var enstemmig. Om konsekvenser og veien videre - se DS 2.16. 

B 

DS 2.15 Brev fra Øistein Klemp. (Ref saksfremstilling - se vedlegg 1) Jfr. DS 4.21 (mai 2011). 
 
Saken omhandler et brev fra Øistein Klemp med en anmodning om å revurdere DS 
vedtak om ”at neste påtroppende (foreslått) guvernør skal ha møte og talerett i DS - men 
ikke stemmerett. (Brevet fulgte innkallingen av 10.okt 2011 til alle adressater). 
 
Diskusjonen avklarte at det er DS mening at begrunnelsene for vedtaket DS 4.21 frem-
deles holder mål. Argumentene i brevet gir ikke grunnlag for å endre dagens ordning. Det 
er viktig med godt skolerte ledere og ordningen bør derfor opprettholdes. 
 
VEDTAK: Ordningen opprettholdes som i dag. 
 
Vedtaket gjort mot 1 stemme. 
 

 

DS 2.16 Konsekvenser av i går og veien videre.  
 
Saken. Hovedtema var hvilke konsekvenser de fattede vedtak har for DS videre arbeid, og 
å liste momenter for en tiltaksplan. 
Innledningsvis redegjorde leder Vekstkomiteen, Paul Mannes, for statistikken som viser 
tilstanden i klubber og divisjoner hva angår medlemssituasjonen. Det fremkom at dersom 
vi fortsetter som vi stevner når det gjelder gjennomsnittsalder og tilgang/avgang av med-
lemmer så er ikke fremtidsutsiktene de aller beste. Det fremkom her mange tanke-
vekkende momenter til hjelp for bl a viseguvernørene, men som de fleste i distriktet bør 
ta inn over seg. Noe statistikk ligger på nettsidene. Spørsmålene i en undersøkelse som 
var gjort blir distribuert senere som nyttige til evt. bruk i divisjonsråd og klubber. 
 
Diskusjonen. Gjennom gruppearbeid ble det listet hva de fattede vedtak medfører av 
nødvendige, praktiske tiltak i tiden fremover og det ble laget en tiltaksliste for DS arbeid 
med angivelse av roller og ansvar, frem mot neste DS. 
Det må understrekes at distriktets arbeid for å skaffe midler til prosjekter ikke skal 
erstatte klubbenes innsamling av midler; klubbene fortsetter som før. Det er på ingen 
måte meningen at DN skal overta å samle inn penger. 
Ordet ”Vekst” er forslitt og bør erstattes oftest av ordet ”Program” - bra programmer er 
god reklame og et godt rekrutteringsmiddel.  
Det ble fremmet forslag om å bruke Kiwanis Club Karlstad som pilotprosjekt for å skape 
vekst; gjennom et godt program. 
 
VEDTAK:  
1. Utarbeide og sende, snarest mulig, søknad om tilskudd for 1 pilotprosjekt, bl a for 
å få godkjent DN som søknadsverdig organisasjon. Søknader for øvrige prosjekter 
tas deretter. Ref DS 2.10 foran.  
Ansvar: Guvernøren 
 

B 
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2. Utarbeide nytt og utvidet mandat til Finanskomiteen som omfatter oppgaven med 
søknader om midler til våre distriktsprosjekter. Fremlegges på DS 3. Ref DS 2.10. 
Ansvar: Guvernøren 
 
3. Utarbeide utkast til prosjektskjema for Kiwanisdukken for behandling på DS 3. 
Ansvar: Humanitærkomiteen. Ref DS 2.11 foran. 
 
4. Lage utkast til prosjektskjema for Kiwanismodellen for behandling på DS 3.  
Ansvar: Humanitærkomiteen. Ref DS 2.12 foran. 
 
5. Utarbeide ”kokebok” (veiledning i prosjektarbeid) for prosjekter under Kiwanis-
modellen. Ref DS 2.12 foran. 
Ansvar: Humanitærkomiteen, i samarbeid med PKU-komiteen. 
 
6. Gjennomgå gjeldende Strategidokument og utarbeide eventuelt forslag til en opp-
datert utgave som kan behandles på DS 4. Ref DS 2.13 foran. 
Ansvar: PR, kommunikasjon - og utdanningskomiteen. 
 
7. Utrede nærmere konsekvensene av årsmøtets resolusjon angående medlems-
kontingenten, for DS sitt arbeid i forhold til tidsfaktoren. Ref DS 2.14 foran. 
Ansvar: Guvernøren 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 

DS 2 Diverse og Eventuelt 
 
1. Status Konventhåndboka. Konventkomiteen har håndboken under revisjon, og 
samarbeider med Asbjørn Schjølberg om dette. P g a stor arbeidsmengde har arbeidet 
stått i ro en stund, men vil nå bli gjenopptatt omkring årsskiftet. 
 
2. Standard klubblover. Göran Hurtig orienterte om status. Som kjent har en gruppe i KI 
arbeidet med en revisjon. Den er blitt forsinket. En ny gruppe har justert et forslag, men 
enda er det ikke kommet til oss. Nytt utkast vil neppe foreligge før utpå vinteren. 
Den nye klubbloven vil bli av mer generell art, noe som gjør at vi selv kan lage utfyllende 
bestemmelser tilpasset den enkelte klubb. Saken omtales i desembernummeret av K-nytt. 
 
3. Jubileumsskriv. Past guvernørers komite har påtatt seg å lage et historiedokument til 
distriktets 50-årsjubileum. 
 
4. Sirkusklovnene har startet et eget prosjekt mot St. Olavs Hospital i Trondheim. 
Prosjektet går over 20 uker. Kiwanis Club Trondheim vil evt. støtte dette. 
 
5. Humanitærkomiteen. Heidie Ringsby orienterte om status i saker som komiteen 
jobber med. Forbereder skriv om evaluering av Burn Camp; ber om at DS ser på dette før 
utsending. 
Ser også på Kiwanis evt. deltakelse i ”Brannstasjonsdager” rundt omkring. 
Kiwanisdukken gjør store, uforutsette innhugg i komiteens budsjett.  
Spørsmålet om mønsterbeskyttelse av Kiwanisdukken ble reist. Er kostbart, men vil evt 
kunne gjennomføres dersom midler utenfra blir tilgjengelig. Heidie ser nærmere på dette 
og saken tas opp på DS 3. 
Humanitærkomiteen vil gjerne komme ut og orientere klubbene, men ser gjerne at dette 
skjer på divisjonsrådsmøter, for å kunne redusere utgiftene. 
 
6. PKU-komiteen. Asbjørn orienterte om Kiwanisnytt og har, sammen med Distrikts-
kasserer sett på kostnadene ved å sende ekstrablader til klubbene, komiteen og  

R 
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DS medlemmer m. fl. Spørsmålet er om i hvilken grad disse bladene nyttes etter 
hensikten, og således om kostnadene, hos klubber og distrikt, kan forsvares. Det kan evt 
tenkes en ordning der de som ønsker ekstra utgaver, og bruker dem aktivt, kan abonnere 
på disse. Nytten og effekten av Kiwanisnytt må være styrende her, men det ville være fint 
med en tilbakemelding fra dem som får ekstra blader. 
Han etterlyste en bedre utnyttelse av nettsidene enn er tilfellet i dag, da det stort sett er 
webmaster som må finne på hva som skal legges ut og når. Slik skal det ikke være. 
Meningen er at alle i ledelsen og diverse tillitsvalgte bør være bevisst på å utnytte dette 
utmerkede informasjons- og kommunikasjonsmiddelet. Dette gjelder enten de har egne 
sider eller ikke. Det nytter lite å snakke om PR og oppmerksomhet dersom de muligheter 
som finnes ikke benyttes. Dette angår også klubbene og en dårlig nettside er den dårligste 
reklamen vi kan ha. Da er det bedre uten. 
Han oppfordret også til en langt bedre og aktiv utnyttelse av de sosiale medier. Distriktet 
har egen Facebook-side, og enkelte klubber har også det etter hvert. På nettsidene er 
Kiwanis Forum opprettet uten at det er den store trafikken der.  
Vi ser stadig god effekt av bruken av disse midlene, bl a gjennom rekruttering hos noen.   
      

DS 2 Guvernørens appell. 
 
Guvernøren avsluttet møtet med en kort appell etter å ha takket for et konstruktivt møte i 
en positiv ånd og stor innsats og deltakelse.  
 
Han: 
- oppfordret til å ta med positiviteten hjem 
- ba om at budskapet bringes videre i samsvar med prosessen 
- pekte på at målene er felles og må oppfylles av alle 
- vektla humor og humør 
- pekte på viktigheten av tilbakemeldinger begge veier. 

 

B = Beslutningssak, R = Rapporteringssak 
 
Møtet avsluttet kl 12.40 
 
Neste møte er 21. januar 2012 i Drammen. 
 
 
Elverum, 2.des 2011 
 
Kiwanishilsen 
 
 
 
Asbjørn Schjølberg 
Referent 
for Dag Gladsø, Distriktssekretær. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 2 (1: Saksdokumenter - 2: Fakturamal) - vedlagt som løse vedlegg. 
 


