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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 3 2011‐2012  
Tid: Lørdag 21.januar kl 1000. 

Toldboden Hotel Drammen 
 

Deltakere:  

Guvernør:  Ralph Castellan   Viseguv. Akershus: Lennart Carlsson 
Forrige guvernør:  Paul Mannes   Viseguv. Buskerud: Åge Amundsen  
Neste guvernør:  Arne Johan Sigstad Viseguv. Indre Østland: Ingmar Skutlaberg 
Distriktssekretær:  Dag Gladsø  Viseguv. Telemark: Steinar Johnsen 
Distriktskasserer:    Øyvind Breivik  Viseguv. Sverige: Hans Wirback 
Foreslått guvernør: Mona Hurtig Viseguv. Sørlandet: ‐ 

Leder Lovkomiteen:  Ikke innkalt Viseguv. Vestfold: Hilde Meyer 
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 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE TILSTEDE: 14 

Leder av Konventkomiteen, Tore Brynslund, tiltrådte møtet under pkt. Eventuelt 

 

Forfall: VG Sørlandet - Per Tønnesen  

 
Sak nr.    Sak  Mrk.   

DS 3  Åpning – velkommen 

Møtet ble åpnet med Kiwanishymnen og guvernør Ralph Castellan ønsket velkommen. 
 

DS 3  Innkallingen ble godkjent. 
Agendaen ble godkjent med mindre praktiske tidsendringer. 
Referat fra DS 2 ble godkjent med en merknad:  
Saksnummer for Åpning, Innkalling, Agenda og Referatgodkjenning + Eventuelt, ble 
sløyfet da dette ikke defineres som «saker». Redigert referatoriginal ligger på KIDN`s 
webside 
. 

 

DS 3.17  Finanskomite/Søkeprosess: 

Saken ble først behandlet i grupper, og fikk følgende VEDTAK i plenum: 
Finanskomiteen endrer navn til KONTROLLKOMITE. 
KONTROLLKOMITEEN skal IKKE ha ansvar for KIDN`s` prosjektsøkeprosess. Dette 
ansvaret ble gitt Humanitærkomiteen.   
KONTROLLKOMITEENS mandat ble endret i henhold til nevnte vedtak. Redigert 
mandat for KONTROLLKOMITEEN ligger på KIDN`s webside. 
Det ble foretatt valg av medlemmer til den nye KONTROLLKOMITEEN, med følgende 
resultat: 
Paul Mannes (forrige guvernør) + Hilde Meyer (viseguvernør) + Hans Olav Teppen 
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(KC-Ski).  
Den nye KONTROLLKOMITEEN overtar ansvaret etter den forrige Finanskomiteen 
med øyeblikkelig virkning. 
 
HUMANITÆRKOMITEENS mandat ble endret i henhold til vedtak om å inneha ansvar 
for KIDN`s prosjektsøkeprosess.  
Guvernør Ralph, som for tiden er KIDN`s kompetanseperson på søkeprosessen, tiltrer 
HUMANITÆRKOMITEEN.  
Redigert mandat for HUMANITÆRKOMITEEN ligger på KIDN`s webside. 
 

DS 3.18  Kiwanisdukken: 

Humanitærkomiteens leder, Heidie Ringsby, la frem forslag til prosjektplan for 
KIWANISDUKKEN. Prosjektplanen var nedfelt på KIDN`s standard prosjektskjema.  
Skjemaet/planen ble godkjent. 
 
Det ble besluttet IKKE å søke om mønsterbeskyttelse. Hovedbegrunnelsen er at en slik 
søknadsprosess vil bli alt for kostbar i forhold til risikoen for misbruk av dukken. 
 
Øistein Klemp, viseguvernør Divisjon Viken, arbeider videre med mulighet for 
produksjon av Kiwanisdukken i Kina, og legger frem flere detaljer på DS 4. 
 

B 

DS 3.19 

 

Kiwanismodellen:  

Guvernør Ralph la frem forslag til prosjektplan for KIWANISMODELLEN. 
Prosjektplanen var nedfelt på KIDN`s standard prosjektskjema. 
Skjemaet/planen ble godkjent. 
VIKTIG: 
Guvernør Ralph presiserte at DS har besluttet at ALLE Distriktsprosjekter skal ha egne 
prosjektplaner, nedfelt på KIDN`s standard prosjektskjema. 
 

B 

 

DS 3.20  Kontingent og Årsmøteavgift: 

Årsmøteavgift: Selv om aktuelle Konvent/Årsmøtehoteller forlanger såkalte «dag-
pakker» skal det fortsatt være kostnadsfritt for det enkelte medlem som KUN ønsker å 
være tilstede under selve årsmøtet. 
 
Kontingent: Her var det blandet oppfatning blant DS. Noen mente en forhøyelse på kr 10 
eller sågar kr 20 er akseptabel (en forhøyelse på kr 20 vil være innenfor vedtatte 
Årsmøteresolusjon). Andre ba om varsomhet med en eventuell kontingentforhøyelse, 
dette på bakgrunn av flere klubbers signaler om at nåværende kontingent (kr 530) er 
høy nok.  
Denne sak gjelder budsjettet til neste guvernør, og Arne Johan Sigstad noterte seg 
innspillene og vil legge frem et forslag til budsjett 2012-13, med eventuell 
kontingentforhøyelse, på DS 4. 
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DS 3.21  Motivasjonsseminar 2012: 

Dette seminaret avholdes for klubb- og distriktstillitsvalgte 2012-2013, og neste 
guvernør, Arne Johan Sigstad, har hovedansvaret for gjennomføringen. Seminaret 
avholdes på Gardermoen Best Western Hotell, lørdag og søndag den 14. og 15. april 
2012.  
Intensjonen er at det ikke skal betales deltakeravgift (hotellopphold med bespisning). 
Deltakerne betaler kun sine egne reiseutgifter. Dette er avhengig av om DS får støtte av 
KIEF, og guvernøren sender umiddelbart en søknad. 
Program og påmelding vil bli sendt ut i nær fremtid. 
 

R 

DS 3.22  Humanitærkomiteens faste post: 

Statusrapport: Budsjett for årets Mental Helse Ungdom (MHU) sommerleir er kr 200.000. 
Budsjett for årets Burn Camp (BC) sommerleir er kr 250.000. Etter at komiteen har sendt 
ut infobrev har klubbene nå begynt å bevilge penger, og komiteen håper det er mulig å 
oppnå budsjett. 
 
Albaniahjelpen: Albaniahjelpen har utført sin rapporteringsplikt og har god fremdrift i 
sine aktiviteter.  
 
Evaluering av BC: 

KIDN`s avtale med BC utgår 31.12. 2012, og komiteen la frem forslag til brev med 
evalueringsskjema som ønskes sendt alle klubbene. 
Både brev og skjema ble godkjent og komiteen sender dette ut i nær fremtid. 
 

Komiteens budsjett: 

Pga øket aktivitet ønsket komiteen å øke sin budsjettpost med kr 5.000. Spørsmålet ble 
utsatt til DS 3.24 (Budsjett/Økonomi) 
  

R/B 

DS 3.23  Vekstkomiteens faste post: 

Komiteleder Paul Mannes la frem en god oversikt over klubb/medlemsstatus, og den 
viste at de tiltak som komiteen tidligere har utført overfor klubbene ikke har gitt 
forventet resultat. 
Komiteen ønsket derfor å forsøke en vekstaktivitet utenom klubbene, og la frem planer 
om to «Kiwanis-infosamlinger», en i Bergen og en i Bærum. Komiteen ønsker å ha med 
Humanitærkomiteen på disse «samlingene». Målet er å invitere ca 250-300 personer på 
hvert sted, i alderen 40-50 år, til et møte hvor det vil bli gitt Kiwanis-info, og hvor 
komiteen bl.a. forhåpentligvis vil kunne få signaler om hva Kiwanis bør gjøre for at 
Kiwanis skal være attraktiv som organisasjon. 
Disse to «samlingene» har en total kostnadsramme på kr 11.000, og komiteen ønsket å 
øke sitt budsjett med dette beløpet. Spørsmålet ble utsatt til DS 3.24 
(Budsjett/Økonomi). 
 

R 
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DS 3.24  Budsjett/Økonomi: 

D-kasserer Øyvind Breivik gjennomgikk budsjettet, som viste et beregnet overskudd på 
ca kr 37.000. Dette er inkludert mva-refusjon som er på ca samme beløp. Han kunne for 
øvrig opplyse at mva-refusjonen til klubbene vil bli sendt ut i nær fremtid. Han kunne 
også opplyse at det så langt ikke har kommet uforutsette utgifter. 
 
Spørsmålene fra Humanitærkomiteen og Vekstkomiteen (se DS 3.22 og DS 3.23) om 
økning i sine budsjetter pga økt aktivitet, ble så diskutert. 
DS forholder seg til Årsmøtevedtak 2008, som sier at KIDN snarest skal opparbeide seg 
en egenkapital som tilsvarer ca en årsomsetning (kr 800.000). Egenkapitalen er pr.dato 
på ca kr 350.000 (eksakt beløp forefinnes ikke da regnskapet for 2010-11 ikke er ferdig). 
DS ønsker derfor ikke å ta en eventuell utgiftsøkning av beregnet overskudd, dvs at 
eventuelle økninger på noen utgiftsposter må dekkes inn med fratrekk på andre 
utgiftsposter (inntektspostene er ganske konstante/faste). 
DS er samstemt i at Humanitærkomiteen og Vekstkomiteen er KIDN`s viktigste 
komiteer, og det fremkom følgende to forslag for å imøtekomme de ønskede 
utgiftsøkninger: 
 
Forslag 1: DS sløyfer sitt planlagte DS-møte i mars, og overfører sakene til DS-møte i 
mai. Dette gir en innsparing på ca kr 18.000. 
Forslag 2: DS sløyfer trykking av de såkalte »gule sider» (de vil selvfølgelig fortsette å 
ligge på KIDN`s webside, og som papirdokument på selve årsmøtet). Dette gir en 
innsparing på ca kr 20.000. 
 
Begge forslagene ble enstemmig vedtatt, og både Humanitærkomiteen og 
Vekstkomiteen fikk oppjustert sine budsjettposter, samtidig som beregnet overskudd 
øket med ca kr 23.000. 
 
D-kasserer Øyvind Breivik fikk applaus for å ha utviklet enkle og informative nye 
budsjett/regnskapsskjemaer, som blir et svært nyttig verktøy i DS fremtidige 
budsjettkontroll. 
 

R/B 

DS 3  EVENTUELT: 

 

NR 1 – Konvent: Konventkomiteleder Tore Brynslund ga DS en god informasjon om 
status og fremdrift for kommende Konvent/Årsmøter. Konventet/Årsmøtet for 2012 i 
Arendal er i god rute. Det samme gjelder for året 2013 i Sarpsborg (Quality Hotell 
Grålum). 
På vegne av Konventkomiteen fremla Tore Brynslund forslag om å godkjenne Divisjon 
Indre Østland som konventarrangør (Scandic Hotell Hamar) for året 2014. DS vil ta 
stilling til dette forslaget på DS 4. 
 
NR 2 – Søkeprosess: Guvernør Ralph kunne komme med den gledelige opplysning KIDN 
nå var godkjent som søkerorganisasjon til EKSTRASTIFTELSEN, og fikk applaus for 
det store arbeidet han har nedlagt i denne forbindelse. Han starter nå med å utforme og 
sende søknader til aktuelle stiftelser/fond/legater. 
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 NR 3 – Albaniahjelpen: Albaniahjelpen har ikke behov for å delta på 
Humanitærkomitemøter. Rapporteringsplikten overholdes ved skriftlig rapportering. 
Humanitærkomiteen har innkalt Albaniahjelpen til ett møte, og kostnadene her dekkes 
av Humanitærkomiteens budsjett. 
DS ber Humanitærkomiteen påse at avtalen om at Albaniahjelpen ikke skal belaste 
KIDN med kostnader, blir overholdt. Skulle Albaniahjelpen i fremtiden selv ønske å 
være tilstede på komitemøter må kostnader i den forbindelse dekkes av 
Albaniahjelpens eget driftsbudsjett. 
 
 

NR 4 – Kiwanisbrød: Humanitærkomiteen kunne fortelle at KC-Risør, i samarbeid med 
en av byens bakere, hadde utviklet et eget brød, hvor innpakningen var preget med 
Kiwanislogo og Kiwanisinfo. Dette Kiwanisbrødet hadde KC-Risør solgt 300 stk av i 
løpet av en formiddag. Skulle andre klubber være interessert i nærmere detaljer om 
dette, ta kontakt med KC-Risør.  
 

NR 5 – Eliminate: DS etterlyste mer informasjon omkring status og fremdrift av 
prosjektet ELIMINATE. Viseguvernør Hilde Meyer, som er en av KIDN`s 
prosjektkoordinatorer, var enig i at det hadde gått litt tregt med å få god nok 
fremdriftsinformasjon fra KI, men hun kunne love at det utover våren 2012 vil komme 
mye mer info ut til klubbene. 
For øvrig finnes oppdatert info om ELIMINATE på KIDN`s utmerkede webside. 
 

NR 6 – PR‐kommunikasjon‐ og Utdanningskomiteen (PKU):Komiteleder Asbjørn Schjølberg 
kunne opplyse at det nå var sendt henvendelser til flere aktuelle riksdekkende media 
og disse henvendelsene blir fulgt opp. Han oppfordret videre alle viseguvernører om å 
be klubbene om å bruke KIDN`s webside. Der finnes mye god og viktig/nyttig 
oppdatert informasjon. 
 

NR 7 – Sykehusklovnene (fikk Kiwanis Ærespris 2011): St. Olav Sykehus i Trondheim skal 
sette i gang et pilotprosjekt hvor Sykehusklovnene er involvert. Dette prosjektet skal 
vises på lokal-TV og i fremtiden mulig også på riksdekkende kanaler. KC-Trondheim 
og KIDN er gått inn som prosjektets hovedsponsor. KC-Trondheim yter sin del og 
KIDN behandler søknad om bidrag fra vårt eget fond etter 1. mars, ifølge guvernør 
Ralph. Videre er det lovet tilskudd fra KI`s fond og søknad er sendt. Mer informasjon 
på DS 4. 
 

NR 8 – Sammenslåing av Divisjonene Viken og Akershus: Viseguvernør i Divisjon Viken, 
Øistein Klemp, kunne opplyse at dette arbeidet så langt ikke har resultert i noe konkret, 
men at begge divisjonene var enige om å ha tettere samarbeid, herunder humanitære 
aktiviteter, og hadde lagt en treårs samarbeidsplan. Divisjonene vil holde DS orientert. 
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NR 9 – Julehilsen: D-sekretær Dag Gladsø leste hyggelige julehilsener fra Mental Helse 
Ungdom, Frivillighet Norge og Radiumhospitalet (Kiwanisdukken). 

DS 3  Guvernør Ralph hevet møtet. 

Han takket for deltakernes positive engasjement, og ønsket alle vel hjem. 

 

Neste DS avholdes 12.‐13. mai 2012. 

 

Referatvedlegg: Mandat Humanitærkomite + mandat Kontrollkomite 
 
 

 

R: Rapportering 

B: Beslutning/vedtak 

Referent: 

Dag Gladsø – distriktssekretær KIDN 2011‐12 


