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Referat fra Distriktsstyremøte nr:  2 - 2012-2013 (revidert 07.12.2012) 

Tid: Lørdag den 24. november 

Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden – Tollbugaten 43 – 3044 DRAMMEN 

 

 

Deltakere:  

Guvernør: Arne Johan 

Sigstad 

Tilstede Viseguv. 

Akershus: 
Kjell Bakka Tilstede 

Forrige guvernør: Ralph Castellan Forfall Viseguv. 

Buskerud: 
Magne Bentsen  Tilstede 

Neste guvernør: Mona Hurtig Forfall Viseguv. 

Indre 

Østland: 

Ingmar Skutlaberg Tilstede 

Foreslått guvernør Tor Tausvik Forfall Viseguv. 

Telemark: 
Terje Gulliksen Tilstede 

Distriktssekretær: Dag Gladsø Tilstede Viseguv. 

Sverige: 
Trond Søhagen Tilstede 

Distriktskasserer:   Øyvind Breivik Tilstede Viseguv. 

Sørlandet: 
Terje K. Christensen Tilstede  

Leder Kontrolkomite Hans-Olaf 

Teppen 

Ikke 

invitert 

Viseguv. 

Vestfold: 
Per Arnt Robertsen Tilstede 

 

Leder Lovkomiteen: Gøran Hurtig Ikke 

invitert 

Viseguv. 

Vestlandet:   
Jens Haugland Tilstede 

Leder 

Humanitærkomiteen: 
Heidie Ringsby Tilstede Viseguv. 

Viken: 
Helge Bagøien Tilstede 

Leder 

Klubbutviklingskomite: 

Paul Mannes Tilstede Viseguv. 

Østfold: 
Olav R. Haugen Tilstede 

Leder PKU-komiteen:  Asbjørn 

Schjølberg 
Invitert 

Tilstede 
   

Leder Past guvernør  

komite 

Tor Christian 

Berg 

Ikke 

invitert 
   

Leder Konventkomite Tore Brynslund Ikke 

invitert 
   

Leder prosjekt 

ELIMINATE 

Hilde Meyer Ikke 

invitert 
   

 

ANTALL TILSTEDE: 16 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 13 

 

Styret var beslutningsdyktig. 
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  Sak Mrk.     

DS 2 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

Guvernør Arne Johan åpnet møtet formelt – og Kiwanishymnen ble avspilt. Arne Johan 

så frem til et effektivt og hyggelig møte. 

 

DS 2 Fremmøteregistrering 

Det ble foretatt fremmøteregistrering, med tilstedeværelse som vist i deltakerlisten 

 

DS 2 Innkallingen ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent  

Referat fra DS 1 ble godkjent. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 2 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Regnskapet var nå satt opp på en slik måte at det var svært oversiktlig og enkelt å 

forholde seg til, selv for personer som ikke er regnskapskyndige. Øyvind fikk 

kompliment og applaus for det flotte arbeidet han hadde nedlagt i denne forbindelse, 

og distriktsstyret ba Øyvind overbringe en stor takk til regnskapsfører Ada som har 

vært en stor bidragsyter i samme sak. 

Til Øyvinds fortjeneste kan bemerkes at det er første gang i KIDN`s historie at et 

regnskap fra foregående år fremlegges, ferdig bokført, så tidlig. 

Resultatregnskapet viste et overskudd på ca NOK 50.000. 

Balansen viste at tidligere inaktive kontoer var sluttført (slik det ble redegjort på 

Årsmøtet) – og egenkapitalen er ca NOK 220.000. 

Konventregnskapet er nå en integrert del av distriktsregnskapet, og Konventregnskapet 

viste et overskudd på NOK 800, etter avsetning av refusjonsdekninger.  

Distriktsstyret vedtok enstemmig å oversende fremlagte regnskap til revisor, og 

Øyvind sørger for at ferdig revidert regnskap fremlegges på DS 3 (19. januar 2013) 

 

B 

DS 2 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER: 

Heidie kunne opplyse at hun og guvernøren, i henhold til tidligere DS-vedtak, hadde 

inngått ny avtale med Norsk Forening For Brannskadde (NFFB) vedr samarbeid om 

deres sommerleir Burn Camp. Den nye avtalen utløper 31.12.2014. 

Samarbeidsavtalen med MHU utløper 31.12. 2013, og MHU kan fremvise gode rutiner 

for økonomistyring. 

På spørsmål fra Heidie om hva kr 13.036 (innestående på Kiwanisdukkekonto i 

regnskapsbalansen) skal benyttes til, henviste distriktssekretæren til vedtak fattet på DS 

4.33 – 2011-12, og DS 4 «Humanitærkomiteens faste post», der det fremgår at 

Humanitærkomiteen kan søke KIDN om ekstra støtte ved en eventuell 

økning/utvidelse av Kiwanisdukkemottakere. 

 

R 

DS 2 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER: 

Paul kunne opplyse at prosjekt FANA ikke hadde gitt resultater så langt, men de 

fortsetter prosjektet. 

Prosjekt BÆRUM var utsatt pga tidsnød til senere dette året. 

Prosjekt NOTODDEN er det KC-Skien som har ansvaret for, og foreløpig var det ikke 

R 
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skjedd noe der. 

Paul ba viseguvernørene kartlegge klubbutviklingen i respektive divisjoner, og deretter 

ta kontakt med komiteen der det trenges ekstra hjelp. 

DS PR-KOMMUNIKASJON- OG UTDANNINGSKOMITEEN (PKU) RAPPORTERER: 

Asbjørn ga følgende orientering: 

PR: Kiwanisinformasjon er gitt de fleste aktuelle riksmedia, men vi må nok innse at 

Kiwanis ikke er svært interessant for nevnte media. 

KOMMUNIKASJON: Kiwanis har mange flotte kommunikasjonshjelpemidler 

(nettsider, e-post, facebook og andre sosiale medier), men den enkelte klubbs 

hjemmeside kan bli bedre. Det er fortsatt flere klubber som ikke har hjemmeside og 

disse kan ta kontakt med PKU-komiteen for hjelp.  

UTDANNING: Kiwaniskunnskap er et viktig moment klubbutvikling. Utdanning 

betaler seg, og det foreligger Håndbøker på KIDN`s hjemmeside som er flotte 

hjelpemidler til nettopp utdanning/Kiwaniskunnskap. Viktig å planlegge 

møter/aktiviteter tidlig (benytt plansyklusen som ble vist på siste Motivasjonsseminar, 

og som ligger på KIDN`s hjemmeside).  

 

R 

DS 2 LOV-STRATEGI- OG PLANLEGGINGSKOMITEEN (LSP) RAPPORTERER: 

Komiteen opplyser, gjennom en rapport til DS 2 (som Dag leste) at KI nå har fastlagt 

utformingen av «Standard Klubblov, med forskrifter og allmenne råd». Utformingen 

foreligger på engelsk, men komiteen er i ferd med å oversette den til norsk og svensk. 

Den oversatte utgaven vil ikke foreligge før om et par måneder, og komiteen kommer i 

den forbindelse med følgende forslag: 

1. DS sender den engelske versjonen til klubbene, slik at klubber som har mulighet til 

det allerede nå kan begynne arbeidet med å lage «sin» klubblov der lovteksten gir 

mulighet for valg (se spesielt under «Mandatory Club Policies» og «Optional Club 

Policies»). 

2. Når klubbene har laget «sin» klubblov sendes den inn til LSP-komiteen for kontroll, 

og LSP-komiteen videresender deretter til KI. 

Komiteen anbefaler klubbene å sette ned en «klubblovkomite» som arbeider med denne 

saken, men presiserer at loven må godkjennes av et flertall av klubbens medlemmer før 

den sendes til LSP-komiteen for kontroll/videresending. 

 

Distriktsstyret godkjente enstemmig komiteens forslag, og den engelske versjonen 

vedlegges dette referat (DS 2). 

 

B 

DS 2 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER: 

DS gjennomgikk komiterapporten til DS 2, og tar den til etterretning. Det var hyggelig 

for DS å registrere at komiteen nå var fornøyd med KIDN`s nedfelte (og praktiserende) 

økonomirutiner. 

 

R 

DS 2 KONVENTKOMITEEN RAPPORTERER: 

Intet å rapportere 

 

DS 2 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER: 

Intet å rapportere 
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DS 2 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE RAPPORTERER: 

Intet å rapportere 

 

 OPPFØLGINGSSAKER: 

 

 

DS 2.07 NYTT MANDAT TIL KONTROLLKOMITEEN: 

I tillegg til selve komitemandatet, ønsker komiteen en spesifisert 

arbeids/ansvarsinstruks, og forslag til en slik instruks ble fremlagt for DS. 

Instruksforslaget var helt i tråd med DS målsetting med opprettelse av 

Kontrollkomiteen, og ble enstemmig vedtatt. Instruksen vedlegges dette referat (DS 2). 

 

Som en konsekvens av instruksvedtaket ble mandatteksten endret. Det forelå forslag 

om å sløyfe teksten «Medlemmer kan gjenvelges» i mandatteksten, men dette forslaget 

falt mot en stemme (Divisjon Telemark). Mandatet vedlegges dette referat (DS 2). 

 

Det presiseres at opprettelsen av en Kontrollkomite er forankret i klubbenes ønsker 

gjennom et Årsmøtevedtak, og at målsettingen er å bruke Kontrollkomiteen som et 

positivt hjelpemiddel for overholdelse av lover og regler innenfor KIDN`s respektive 

land og Kiwanis International. 

 

Det vil bli foretatt nødvendige endringer i aktuell tekst i Kvalitetshåndboken.  

 

B 

 LUNSJ  

DS 2.08 ANBEFALINGER FRA KONTROLLKOMITEEN: 

1: Det ble enstemmig vedtatt at distriktssekretæren har ansvaret for 

oppdatering/endringer som skal meldes til aktuelle myndigheter, herunder innsending 

av regnskap og andre meldinger til Brønnøysundregistrene (dette gjelder ikke for 

SKIDNF som har egne ansvarsrutiner for dette). 

Dette vil bli nedfelt i Kvalitetshåndboken. 

2: Øyvind kunne opplyse at KIDN og klubbene IKKE er innberetningspliktig for 

utbetalt bilgodtgjørelse. 

Dette vil bli nedfelt i Kvalitetshåndboken. 

3: Det var enighet om at praktiserende rutiner for viseguvernørenes innsyn i respektive 

klubbers økonomi er god nok (viser til Håndbok for Kiwanistillitsvalgte – side 14 – siste 

setning under pkt «økonomi»). Det kom imidlertid frem at det fortsatt er klubber som 

ikke har et regnskapsmessig skille mellom drift og humanitærkontoer (Kiwanis 

regelverk krever et slikt skille – se Håndbok for Kiwanistillitsvalgte side 35 – Økonomi 

– under pkt «på klubbnivå»). Viseguvernør for Divisjon Viken, Helge Bagøien, kunne 

opplyse at de hadde hatt økonomi -og regelverkopplæring som et hovedpunkt på DR-

møte, og DS anbefalte andre viseguvernører å gjøre det samme.  

Det kan også opplyses at det finnes et enkelt regnskapssystem som dekker regelverkets 

krav. Dette regnskapssystem kan hentes fra KIDN`s hjemmside, eller fås tilsendt ved 

henvendelse til distriktskasserer  (se Håndbok for Kiwanistillitsvalgte – side 37 – under 

pkt «regnskaper»). 

B 
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DS 2.09 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER VEDR KIWANISMODELLEN: 

I henhold til tidligere DS-vedtak, hadde Heidie bedt viseguvernørene få frem en 

oversikt over respektive klubbers humanitære aktiviteter som kan dekkes av 

KIWANISMODELLEN. Det viste seg her å være litt uklarhet om definisjonen av 

KIWANISMODELL-aktiviteter, og det ble besluttet at Heidie sender en ny forespørsel 

til viseguvernørene, som hjelper til med å få frem en oversikt. 

Det kan her bemerkes at tidligere definisjoner (som fortsatt er gjeldene) for 

KIWANISMODELLEN (vist bl.a. i Kiwanisnytt og på KIDNs hjemmeside) er som 

følger: 

KIWANISMODELLEN: 

Et tilbud til barn/unge hvor familien av forskjellige årsaker ikke har mulighet til å gi 

sine barn anledning til å være med på aktiviteter som andre familier tar som en 

selvfølge. Som til eksempel: 

Dekke helt eller delvis medlemskapskostnader i lag/foreninger 

Gi hjelp til utlån, eventuelt anskaffelse, av aktuelt utstyr som gjør det mulig å delta i 

aktuelle aktiviteter. 

Hjelpe til med transport frem og tilbake fra aktuelle aktiviteter. 

Dekke hele eller deler av egenandeler til skoleturer, treningsleir osv. 

 

R/B 

DS 2.10 KIWANISDUKKEPRODUKSJON I KINA: 

Viseguvernør for Divisjon Viken, Helge Bagøien, kunne opplyse at KC-Oslo St. 

Halvard, allerede har bestilt 5.000 dukker fra Kina, og han viste frem et eksemplar. 

Klubben har gått til dette innkjøpet på eget ansvar og risiko. Det ble ikke fremlagt 

dokumentasjon om brannsikkerhet, allergitesting, barnearbeid o.l., slik myndighetene 

krever, og spørsmålet om godkjennelse av bruk av navnet «Kiwanis-dukken» ble 

dermed utsatt til DS 3.  

Helge lovet å gi klubben beskjed om å ha nødvendig dokumentasjon klar til DS 3. 

 

B 

DS 2.11 VEILEDNING I PROSJEKTARBEID: 

I henhold til tidligere DS-vedtak la Asbjørn og Heidie frem forslag på 

«kokebok»/veiledning i prosjektarbeid. DS mente tekstforslaget var meget godt, og 

besluttet at denne veiledningen blir lagt ut på KIDN`s hjemmeside. 

 

B 

DS 2.12 SKAL DS-MEDLEMMER FÅ DEKKET UTGIFTER TIL INNKJØP/DRIFT AV PC:  

Det foreligger i dag PC til følgende verv: 

Guvernør + distriktssekretær + leder av Humanitærkomiteen + redaktør av 

Kiwanisnytt. Alle datamaskinene er avskrevet i regnskapet pr. 1.oktober 2012. 

Med unntak av datamaskinen til Kiwanisnyttredaktøren, ble det vedtatt å ikke gå til 

anskaffelse av nye datamaskiner når nevnte maskiner ikke lenger fungerer. Prinsippet 

om dekning for direkte driftsutgifter ble vedtatt innført. DS-medlemmer + komiteledere 

vil heretter få dekket driftsutgifter for printerblekk og kopipapir ved innsendelse av 

kvittering til distriktskasserer. Det ble anbefalt at den enkelte går til innkjøp av en 

minnepenn (gjerne gjennom PKU-komiteen) som brukes til back-up for dokumenter 

som ikke blir lagt ut på KIDN`s hjemmeside.  

Når det gjelder PC til Kiwanisnyttredaktør så vil den saken bli tatt opp under 

behandling av ansettelse/engasjering av ny redaktør (se DS 2.15). 
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DS 2.13 REVIDERING AV KVARTALSRAPPORTEN: 

Det vil bli foretatt en forenkling i headingen på rapporten, men DS besluttet å 

opprettholde de rapporteringspunkter som foreligger i nåværende versjon. 

Det er imidlertid viktig at ALLE klubbene laster ned siste versjon av excelversjonen fra 

KIDN`s hjemmeside. Dermed blir rapportskjemaet som benyttes ensartet. Det gjøres 

også oppmerksom på at wordversjonen ikke bør benyttes da den snart vil utgå.  

 

B 

DS 2.14 KIDN`s 50-ÅRSJUBILEUM: 

Det ble, mot en stemme (Divisjon Viken), vedtatt at arrangementet skal foregå i 

forbindelse med Konventet i 2015, og at det vil bli den aktuelle Konventarrangør som 

tar ansvaret også for 50-årsarrangementsdetaljene.  

 

B 

 KAFFEPAUSE  

DS 2.15 NY REDAKTØR TIL KIWANISNYTT: 

Det var ikke kommet inn forslag på personer som var villig til å påta seg vervet som 

redaktør for Kiwanisnytt, og det ble vedtatt at guvernøren tar kontakt med eksterne 

personer/firmaer for å innhente pristilbud på arbeid/engasjement som redaktør.  

 

Første konsekvens av at Asbjørn slutter som redaktør i Kiwanisnytt er at inneværende 

Kiwanisårs februarnummer ikke vil komme ut. Asbjørn tilbød seg imidlertid å lage en 

nettutgave/up-date som erstatning for nevnte nummer. 

 

De videre konsekvenser vil kunne være: 

1. Kiwanisnytt må trykkes i færre årsnummer. 

2. Kiwanisnytt blir KUN nettbasert (Kiwanisnytt som nettbasert kan publiseres oftere). 

 

DS besluttet å utsette en videre konsekvensanalyse til det forelå pristilbud fra mulige 

nye redaktører/firmaer. 

 

For øvrig fikk Asbjørn STOR HONNØR for sitt fantastiske arbeid som redaktør for 

Kiwanisnytt gjennom mange år.  

 

B 

 INNKOMNE SAKER  

DS 2.16 KIWANISKUNNSKAP: 

DS er enig om at «Kiwaniskunnskap» er viktig for fremtidig klubbutvikling. Arne Johan 

ba viseguvernørene sette «Kiwaniskunnskap» på dagsorden på respektive DR-møter, 

og i tillegg oppfordre klubbene til å ha faste Kiwaniskunnskapsinnslag på sine 

klubbmøter (5-K og/eller Kiwaniskunnskapskonkurranser).  

 

R 

DS 2.17 BRUK AV SOSIALE MEDIER: 

DS er enig om at Kiwanis bør være aktiv på sosiale medier, og DS ber klubbene invitere 

PKU-leder til opplæring av bruk av f.eks. facebook (benytt f.eks. Interklubbmøter). Alle 

klubbene bør ha en PR-ansvarlig som kan motiverer/lære opp medlemmene til bruk av 

sosiale medier, herunder også hjemmesidene til KIDN, KI-EF og KI. DS ønsker også at 

ALLE klubbene har sin aktive hjemmeside. 

R 
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DS 2.18 TRYKKING AV ÅRSMØTEDOKUMENTER I KIWANISNYTT: 

Saken ble utsatt til DS 3 

 

DS 2.19 DISTRIKTETS REPRESENTASJON/OPPMERKSOMHET TIL JUBILERENDE 

KLUBBER: 

Saken ble utsatt til DS 3 

 

 

DS 2.20 FORSLAG FRA DIVISJON ØSTFOLD OM AVVIKLING AV FREMTIDIGE 

KONVENT: 

Saken ble utsatt til DS 3 

 

 

 EVENTUELT  

DS 2 1: KIDN – MEDLEMSSKAP I FRIVILLIGHET NORGE. 

Saken ble utsatt til DS 3 

 

2: SØKNAD FRA KC-ALFAS DEL PI 

Saken ble utsatt til DS 3 – i påvente av uttalelse/innstilling fra LSP-komiteen 

 

3: RUTINER FOR KOSTNADSDEKNING OG DS-MØTEINNKALLING AV 

FORESLÅTT GUVERNØR: 

Saken ble utsatt til DS 3 

 

 

 Guvernør Arne Johan hevet møtet og uttrykte takknemlighet for deltagernes positive 

bidrag til gode beslutninger.  Han ønsket alle vel hjem.  

 

NESTE DS-MØTE ER: Lørdag den 19. januar 2013 

 

R: Rapportering 

B: Beslutning/vedtak 

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

PKU-KOMITE (pr- kommunikasjon- og utdanningskomiteen) 

LSP-KOMITE (lov- strategi- og planleggingskomiteen) 

DR (divisjonsråd) 

DS (distriktsstyret) 

KI (Kiwanis International) 

KI-EF (Kiwanis International European Federation) 

KIDN (Kiwanis International District Norden) 

KIF (Kiwanis International Foundation) 

KIF-E (Kiwanis International Foundation – Europe) 

SKIDNF (Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond) 

 

Referent: 

Dag Gladsø – distriktssekretær KIDN 2012-13 


