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Deltakere:  
Guvernør: Arne Johan 

Sigstad 
Tilstede Viseguv. 

Akershus: 
Kjell Bakka Tilstede 

Forrige guvernør: Ralph Castellan Tilstede Viseguv. 
Buskerud: 

Magne Bentsen  Tilstede 

Neste guvernør: Mona Hurtig Tilstede 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 Kontrollkomite Hans-Olaf 
Teppen 

Ikke 
invitert 

Viseguv. 
Vestfold: 

Per Arnt Robertsen Tilstede 
 

Leder Lovkomiteen: Gøran Hurtig Invitert 
Tilstede 

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 Invitert 
Tilstede 

   

Leder prosjekt 
ELIMINATE 

Hilde Meyer Invitert 
Tilstede 

   

KI-EF Kvinnekomite Kari Rasmussen Invitert 
Tilstede, 
frem til 
lunsj 

   

I tillegg var LSP-koordinator i KI-EF, Jan Radon, invitert til å foredra om klubbutvikling. 
ANTALL TILSTEDE: 23 
ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 15 
Styret var beslutningsdyktig. 
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                Rapportering = R 
                Beslutning = B 

  Sak Mrk.   

DS 3 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 
Guvernør Arne Johan Sigstad åpnet møtet formelt – og Kiwanishymnen ble avspilt. 
Arne Johan så frem til et effektivt og hyggelig møte. 
 

 

DS 3 Chartermedlem i KC-Bergen, tidligere guvernør i KIDN og tidligere president i KI-
EF, Olav Sunde, døde like før jul. 
Viseguvernør for Divisjon Vestlandet, Jens Haugland, fremførte minneord, og 
distriktsstyret æret Olav Sunde med ett minutts stillhet. 
 

 

DS 3 Fremmøteregistrering 
Det ble foretatt fremmøteregistrering, med tilstedeværelse som vist i deltakerlisten. 
 

 

DS 3 Innkallingen ble godkjent. 
Agendaen (revidert den 18. januar), ble godkjent. 
Referat fra DS 2 ble godkjent. 
 

 

DS 3 Guvernør Arne Johan hadde invitert LSP-koordinator i KI-EF, Jan Radon, til å holde 
et foredrag om regelverk og praktisk gjennomføring av opprettelse av Kiwanis 
Juniorklubber samt annen viktig klubbutviklingsinformasjon. 
Jan Radon holdt et engasjerende, inspirerende og svært aktuelt foredrag. Powerpoint-
presentasjonen er lagt ut på KIDNs hjemmeside, og temaet vil også bli tatt opp på 
kommende Motivasjonskonferanse. 
 

 

 FASTE POSTER:  

DS 3 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER 
Distriktssekretæren gikk igjennom rapporten og komiteens kommentarer/forslag blir 
hensyntatt under behandlingen av de aktuelle sakene senere i dette referat.  
 

R 

DS 3 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER 
1: Heidie Ringsbye kunne opplyse at både Burn Camp og Mental Helse Ungdom lå litt 
under budsjett for kommende sommers aktivitetsleire, men erfaringen viser at dette vil 
endre seg utover våren. 
PS: Kontrollkomiteens bemerkning om at Humanitærkomiteen bør lage tiltaksplan(er) 
for alle aktuelle fellesaktiviteter i KIDN, ble tatt til etterretning. 
2: Det ble også denne gang litt diskusjon omkring definisjonen av aktiviteter som kan 
gå under «Kiwanismodellen», men det ble enighet om at foreliggende definisjon 
(fremkommer bl.a. i et brev som Humanitærkomiteen har sendt til alle klubbene, og i 
referat fra DS 2 – sak 09), skal være KIDNs offisielle «Kiwanismodell-definisjon» i 
søkeprosessen opp mot aktuelle myndigheter/stiftelser/legater. Denne definisjonen er 
også i samsvar med regjeringens egen fattigdomsdefinisjon. 
3: Søkeprosessansvarlig, Ralph Castellan, kunne gi den gledelige opplysning at 
ExtraStiftelsen, etter søknad fra KIDN, hadde innvilget kr 775.500 til følgende 

R/B 
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prosjekter: 
NOK 250.000 - Sykehusklovnene – pilotprosjekt ved sykehuset A-Hus Lørenskog 
(prosjektnr 103). 
NOK 400.000 – Videreføring av aktiviteter ved St.Olavs Hospital i Trondheim 
(prosjektnr 104). 
NOK 55.000 - Kiwanisdukken (prosjektnr 105). 
I tillegg er bevilget NOK 70.500 i administrasjonsbidrag. 
På vegne av KIDN har Ralph Castellan allerede inngått 
beløpsutbetaling/fordelingsavtale med Sykehusklovnene. 
4: Ralph Castellan har sendt 2 søknader til NAV for 2013: 
Prosjekt «Kiwanismodellen» på vegne av KC-Svelvik. 
Prosjekt «Oppstart av KC-Kongsberg» (grunnlag Kiwanismodellen/fattigdomsprosjekt). 
5: På bakgrunn av erfaringen med søkeprosessen så langt foreslo Ralph Castellan at 
Humanitærkomiteens mandat får et tillegg hvor det fremgår at komiteen skal ha en 
prosjektkoordinator opp mot komiteens prosjektsøkeprosess, og siden han allerede var 
komiteens fagansvarlig i nevnte prosess sa han seg villig til å være komiteens 
prosjektkoordinator. Han mente også det bør legges inn i mandatet en presisering om at 
prosjektkoordinatoren, sammen med andre distriktskomiteer hvor aktuelle prosjekter 
naturlig hører inn under, har fullmakt til på vegne av KIDN å gjennomføre prosjektene. 
Distriktsstyret var enig i forslaget. Ralph Castellan ble valgt som prosjektkoordinator, 
og distriktssekretæren tar ansvaret med å endre teksten i Humanitærkomiteens 
mandat.   
VIKTIG: Ralph Castellan ber alle klubbene om å sende inn forslag på humanitære 

aktiviteter/prosjekter som har behov for tilskudd, og han vil være den enkelte klubb 

(eventuelt Divisjon) behjelpelig med søkeprosessen. 

 
DS 3 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER: 

Paul Mannes kunne opplyse at prosjekt FANA og prosjekt BÆRUM ikke hadde gitt 
resultater så langt, men prosjektene fortsetter. 
Prosjekt NOTODDEN er det KC-Skien som har ansvaret for, og foreløpig var det ikke 
skjedd noe mer der. 
Men så kommer det POSITIVE: 
KC-Stavanger arbeider med Satellittklubb. 
KC-Risør arbeider med Satellittklubb. 
KC-Svelvik arbeider med nyklubb i Kongsberg. 
Komiteen har «følere» ute for en Kiwanis Juniorklubb i Vestfold (har personkontakt 
med elever på Gjennestad Videregående skole i Stokke). 
For øvrig minnet Paul Mannes viseguvernørene om å kartlegge klubbutviklingen i 
respektive divisjoner, og deretter ta kontakt med komiteen der det trenges ekstra hjelp. 
 

R 

DS 3 PR-KOMMUNIKASJON- OG UTDANNINGSKOMITEEN (PKU) ORIENTERER: 
Asbjørn Schjølberg pekte i sin orientering på at det ikke er fremgang når det gjelder å få 

med PR-stoff i riksdekkende media. Man vil nå prøve med direkte pressemeldinger til 

lokale aviser i områder der Kiwanisdukken er planlagt promotert - områder der vi i dag 

ikke har klubber. 

Under temaet Kommunikasjon pekte han på situasjonen for Kiwanisnytt der ingen 

R 
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redaktør enda er tilsatt. Som tidligere lovet vil PKU sende ut korte, månedlige 

nyhetsbulletiner på mail til organisasjonen. Der vil bl a Guvernørens gnist og Neste 

guvernørs tanker bli beholdt (i korte vendinger), tidsaktuelle nyhetsmeldinger og 

innspill fra klubber og divisjoner. For utdypning vil KIDNs nettsider kunne bli benyttet 

som før. For at dette skal være mulig blir det svært avgjørende at administrasjonen og 

divisjoner og klubber stadig sender inn innspill; mye mer enn det blir gjort i dag. 

Bulletinen vil bli distribuert til klubber m m, som så i sin tur sender den ut til sine 

medlemmer; på mail eller pr. post for de som ikke bruker PC. Den vil også bli liggende 

på nettsidene. 

Med bakgrunn i DS 3 innkalling - vedlegg 2, fremla han fakta om dagens nettsider hos 

OXX som flere steder har fått et ufortjent dårlig rykte. Han presiserte også at klubbene 

står helt fritt i valg av nettsideløsning. Det ble redegjort for andre tilgjengelige 

løsninger; flere klubber bruker alt slike i dag. Han pekte på at det finnes mange tilbud 

her i landet for enkle, flotte nettsider; men de koster altså noe og har mindre kapasitet 

og muligheter enn dagens tilbud til klubbene. Mange klubber vil imidlertid kunne 

benytte slike med stort hell. Støtte fra PKU vil imidlertid kunne bli begrenset i slike 

tilfelle. 

PKU arbeider også med å innhente opplysninger om KIs tilbud for nettsider til klubber. 

Disse kan godt benyttes av nordiske klubber, og dette er p. t. en gratis løsning. PKU vil, 

etter at en klubb har sagt seg villig til å prøve systemet, sende ut en orientering i sakens 

anledning. Interesserte kan inntil da gå inn på KIs nettsider og se på eksempler. Disse 

sidene omfatter både nettside og et fint system for klubbadministrasjon. Språk er 

valgfritt. 

Guvernør Arne Johan kunne bekrefte at det ikke var kommet inn reaksjoner på 
utlysning av stilling som ny redaktør for KIWANISNYTT (verken internt eller eksternt). 
Han foreslo at KIWANISNYTT i den form det hittil er produsert (både på nett og i 
trykkversjon) legges «på is». Distriktsstyret sluttet seg til dette. 
Under dette punktet kom Øyvind Breivik med forslag om å ta opp spørsmålet om 
engasjering av en Generalsekretær (som var et av punktene som ble behandlet under 
Organisasjonsutvalgets arbeide for noen år siden). En Generalsekretær kan også ha et 
redaktøransvar. DS var enig i at denne saken settes opp som «sak» med saksfremstilling 
på DS 4. 
 

DS 3 LOV-STRATEGI- OG PLANLEGGINGSKOMITEEN (LSP) ORIENTERER: 
Gøran Hurtig gikk igjennom sin rapport (fremlagt som saksdokument under møtet). 
Komiteen hadde kommentarer til to aktuelle saker: 
Prosessen med nye Klubblover: 
Etter vedtak på DS 2 har distriktssekretæren sendt ut den engelske versjonen, og Gøran 
Hurtig kunne opplyse at en norsk/svensk versjon vil være klar i slutten av februar 2013. 
Han gjentok at den enkelte klubb skal sende sin Klubblov til komiteen, som deretter 
lagrer originalene og sender oversatt engelskversjon til KI for godkjennelse. 
Komiteens kommentar/forslag til spørsmålet om søknaden fra KC- L`Alfas del Pi, tas 
under sakens eget saksnummer (DS 3.27).  
 

R/B 
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DS 3 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER: 
Tore Brynslund kunne opplyse at Konventet 2013 (Sarpsborg) var i rute. Det samme var 
Konventet for 2014 (Hamar). 
Divisjon Buskerud har, innenfor fristen, søkt om arrangering av Konvent i 2015, og ut 
fra søknadens begrunnelse innstilte Konventkomiteen at søknaden blir godkjent.  
Distriktsstyret godkjente enstemmig komiteens innstilling, og Divisjon Buskerud er 
dermed tildelt Konventarrangementet for KIDN i 2015. 
Tore Brynslund appellerte til divisjonene Sverige, Viken og Telemark om arrangering 
av Konvent i 2016. 
 

R/B 

DS 3 KI-EF KVINNEKOMITE ORIENTERER: 
Kari Rasmussen presiserte at komiteen ikke hadde rapporteringsplikt til KIDN (kun til 
KI-EF), men takket for anledningen til å kunne informere distriktsstyret om en svært 
positiv sak:  
Hun har personlig tatt initiativ til, og vil fortsette å arbeide videre med, å opprette en 
Kiwanis kvinneklubb i Bamble. KC-Langesund har sagt seg villige til å være 
fadderklubb, men er så langt ikke involvert i prosessen. Det er allerede 8 interesserte 
personer og Kari var svært optimistisk vedr muligheten til å oppnå 15 medlemmer 
(som er minsteantall for å bli organisert/chartret) i løpet av 2013.  
Distriktsstyret gledet seg selvfølgelig over denne opplysningen, som slutter seg til 
rekken av andre positive opplysninger fremkommet under Klubbutviklingskomiteens 
orientering. 
 

R 

DS 3 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER: 
Hilde Meyer gikk igjennom sin rapport (fremlagt som saksdokument under møtet), og 
kunne bl.a. opplyse at KIDN var det distriktet i KI-EF som hadde størst andel av 
klubber som har engasjert seg i Prosjekt ELIMINATE. 
KIDN har ikke oppnådd målsettingen for 2012, men det er håp om å oppnå 
målsettingen for 2013 (forventet totalbeløp for 2013 utgjør ca NOK 830 pr medlem). 
Hilde Meyer understreket at Eliminatekomiteen kunne gjort mye mer hvis det bare var 
personer som kunne hjelpe henne i komiteen. Pr. dato er hun alene og det er ønskelig 
med to personer til, og hun appellerer innstendig til klubbene om å komme med 
navneforslag. 
 

R 

DS 3 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER: 
Intet å rapportere 

 

DS 3 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 
REGNSKAP 2011-12: 

Øyvind Breivik la frem revidert regnskap for 2011-12, som viste et overskudd på 
driftsresultatet på NOK 52.239. 
Han kunne opplyse at Kontrollkomiteens bemerkning om å implementere 
Konventregnskapet i hovedregnskapet er oppfylt, og Konventregnskapet er nå, for 
første gang, revidert. 
DS godkjente det fremlagte regnskapet som KIDNs regnskap for perioden 2011-2012, 
balansen ble undertegnet av aktuelle personer, og signert regnskap sendes tilbake til 
revisor for utarbeidelse av signert revisorberetning. 

R/B 
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Distriktskasserer legger frem aktuelle signerte regnskapsoriginaler (driftsregnskap med 
balanse og noter, herunder Konventregnskapet + revisorberetning + 
fullstendighetserklæring) på DS 4. 
Forrige guvernør Ralph Castellan legger frem styrets årsberetning for 2011-12, for 
signering, på DS 4. 
REGNSKAPSOVERSIKT MOT BUDSJETT 2012-13: 

Øyvind Breivik la frem en regnskapsoversikt som viste at KIDN så langt holder 
budsjett. Han foreslo noen budsjettendringer, og da disse ligger innenfor fullmakt som 
er nedfelt i Kvalitetshåndboken, ble endringene godkjent av DS. 
Som et ledd i kostnadseffektiviseringen anbefalte han å se på muligheten til forenkling 
av de to DS-møtene som legges til Konventene. Det viser seg at kostnadene til disse to 
møtene er nesten dobbelt så store som årets tre andre DS-møter til sammen (noe av 
årsaken er at KIDN dekker utgiftene til både sittende og neste distriktsstyre under hele 
Konventet). DS var enig i at dette må sees nærmere på, og saken tas opp på DS 4.   
En eventuell omfordeling av budsjetterte Kiwanisnyttkostnader tas opp på DS 4.  

 OPPFØLGINGSSAKER: 
 

 

DS 3.21 KIWANISDUKKEPRODUKSJON I KINA: 
Denne saken har vært oppe som sak på flere DS-møter. Viseguvernør for Divisjon 
Viken, Helge Bagøien, la denne gang frem dokumentasjon på at Tollvesenet har 
godkjent import av disse dukkene, under henvisning til EU-standard EN-71 (som bl.a. 
omhandler allergi og brannsikkerhet). 
Med knapt flertall ble det vedtatt at de aktuelle dukkene kan godkjennes som 
«Kiwanisdukker». Det presiseres imidlertid at denne godkjennelse KUN gjelder det 
aktuelle opplaget (5.000 dukker) som KC-Oslo St. Halvard har anskaffet. Ved en 
eventuell ny produksjon skal ny søknad sendes KIDN. Det presiseres videre at lagring 
og administrasjon (salg og/eller distribusjon) og alt økonomisk ansvar av disse dukkene 
er KC-Oslo St. Halvards ansvar.  
KIWANISDUKKEN generelt er imidlertid definert som et fellesprosjekt i KIDN, og 
Distriktsstyret ber derfor KC-Oslo St. Halvard om å gi Humanitærkomiteen beskjed 
hver gang klubben selv distribuerer dukker direkte til et eller flere sykehus.  
Klubber som ønsker å kjøpe Kiwanisdukker av KC-Oslo St. Halvard tar selv direkte 
kontakt med klubben. 
Det presiseres at vedtaket om å godkjenne «Kinadukkene» som «Kiwanisdukker» IKKE 

medfører at klubbene er pålagt å kjøpe disse dukkene. Alle klubber i KIDN kan 

selvfølgelig (som tidligere) fritt  velge produksjonsform/leverandør av Kiwanisdukker 

(f.eks egenproduksjon og/eller vernede bedrifter). 

 

B 

DS 3.22 KIDNs 50-ÅRS JUBILEUM: 
På DS 2.14 ble det bestemt at jubileet skal foregå under Konventet i 2015. Divisjon 
Buskerud har fått tildelt dette arrangementet (skal foregå i Drammen), og ansvaret for 
gjennomføring av arrangementet ligger dermed hos distriktets Konventkomite, den 
lokale Konventkomiteen og foreslått guvernør Tor Tausvik (guvernør for 2014-15). 
Tidligere guvernør Kåre Sørby har påtatt seg arbeidet med å lage en «jubileumsbok». 
I tillegg til KIDNs 50-års jubileum skal det også samme år markeres KIs 100-års 
jubileum, og avslutning av prosjekt Eliminate. 
Leder av distriktets Konventkomite, Tore Brynslund, la frem en god redegjørelse for 

R/B 
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denne saken (se saksfremstilling – vedlegg 4). 
På bakgrunn av denne, og av budsjetthensyn (noen arrangementskostnader vil komme 
i 2013, noen i 2014 og resten i 2015) ber DS foreslått guvernør Tor Tausvik ta kontakt 
med distriktets Konventkomite og gjerne den lokale Konventkomiteen (Divisjon 
Buskerud) for dermed å kunne legge frem et utkast til arrangementsdetaljer på DS 4 
2012-13. 
 

DS 3.23 TRYKKING AV ÅRSMØTEDOKUMENTER I KIWANISNYTT: 
Det ble enstemmig vedtatt at årsmøtedokumenter IKKE skal trykkes i noen form, 
bortsett fra dokumentfremlegging på selve årsmøtet.  
I tillegg til at alle årsmøtedokumenter vil bli å finne på KIDNs hjemmeside, vil ALLE 
aktuelle dokumenter, herunder årsmøtedokumenter, bli utsendt til klubbene av 
distriktssekretæren, innenfor nedfelte tidsfrister. 
 
 

B 

DS 3.24 DISTRIKTETS REPRESENTASJON/OPPMERKSOMHET TIL JUBILERENDE 
KLUBBER: 
Det ble enstemmig vedtatt at KIDNs guvernør forholder seg til følgende rutiner: 
Der guvernøren er invitert gis den aktuelle klubb en oppmerksomhet på NOK 750,- 
som øremerkes SKIDNF. 
Ved jubileer der klubber fyller 10 år – 20 år – 25 år – 30 år – 40 år – 50 år – 60 år – 70 år – 
75 år – 80 år – 90 år – 100 år osv., og guvernøren IKKE er invitert, sender guvernøren en 
hilsning. 
Det gjøres oppmerksom på at klubbene selvfølgelig kan jubilere når det måtte være 
(gjerne hvert år). 
 

B 

DS 3.25 FORSLAG FRA DIVISJON ØSTFOLD OM ENDRING I GJENNOMFØRING AV 
FREMTIDIGE KONVENT: 
Viseguvernør i Divisjon Østfold, Olav Haugen, gikk igjennom forslaget og presiserte at 
Divisjon Østfold var klar over at en eventuell endring, i praksis, ikke kan skje før 
Konventet i 2016. Han presiserte også at Divisjon Østfold ønsket forslaget opp som 
formell sak på Årsmøtet 2013, og ønsket å vite om det var flertall i DS for et slikt forslag. 
Ved avstemning viste det seg å være et stort flertall for forslaget, som ble konkretisert til 
å lyde: 
KIDNs Konventkomite får i oppgave å arrangere fremtidige Konvent, fom 2016, over 2 
dager (lørdag og søndag). 
Det ble videre bestemt at det på DS 4 legges frem oversikt som viser aktuelle 
innsparinger ved en slik endring, og at distriktskasserer (gjerne i samarbeid med 
Konventkomiteen), utarbeider en slik oversikt. 
 

B 

DS 3.26 KIDNs MEDLEMSKAP I FRIVILLIGHET NORGE: 
På bakgrunn av redegjørelsen fra KIDNs kontaktperson overfor Frivillighet Norge, 
Ralph Castellan, (se saksfremstilling – vedlegg 8) ble det enstemmig vedtatt å 
opprettholde medlemskapet. 
Distriktssekretæren får ansvaret med oppdatering av aktuelle opplysninger om KIDN 
som er registrert hos Frivillighet Norge.  
 

B 
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DS 3.27 SØKNAD FRA KC-L`ALFAS DEL PI (ALICANTE – SPANIA) OM TILKNYTTNING 
TIL KIDN: 
Leder for LSP-Komiteen, Gøran Hurtig, kunne opplyse at det i henhold til regelverket 
er tillatt for personer å være medlem i flere Kiwanisklubber samtidig. Forutsetningen er 
at personen betaler fullt medlemskap i de aktuelle klubber. Personen kan imidlertid 
IKKE representere som delegat i aktuelle fora for mer enn èn klubb. 
Dermed var det ingen lovmessig hindring for at søknaden fra KC-L`Alfas del Pi kunne 
imøtekommes, og LSP-komiteen anbefalte DS å innvilge søknaden. Gøran Hurtig sa seg 
villig til å videreføre prosessen overfor KI-EF i denne saken. 
DS besluttet enstemmig å imøtekomme søknaden og Gøran Hurtig ble valgt til 
prosessansvarlig.  
 
 

B 

DS 3.28 RUTINER FOR KOSTNADSDEKNING OG DS-MØTEINNKALLING FOR 
FORESLÅTT GUVERNØR: 
Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 
Foreslått guvernør har ikke møteplikt og møter når han/hun selv finner det 
aktuelt/nødvendig. Ved fremmøte dekkes møteutgifter (reise og overnatting/opphold) 
av KIDN.  

B 

 INNKOMNE SAKER  

DS 3.29 ÅRSMØTEVEDTAK 2011 OM MULIG KONTINGENTENDRING: 
Dette punktet berører budsjettet til neste guvernør, Mona Hurtig, og hun ba om 
utsettelse til DS 4, der hun ville legge frem et forslag til handlingsplan for året 2013-14, 
med tilhørende budsjettforslag. 
DS imøtekom utsettelsen og saken settes opp på DS 4.  

B 

DS 3.30 REVIDERING AV KIDNs STRATEGIPLAN 2010-2015: 
Asbjørn Schjølberg hadde utarbeidet et forslag til revisjon, hvor bl.a. Årsmøtevedtak fra 
2012 var hensyntatt, og la dette forslaget frem for behandling. 
Etter en gjennomgang var DS enige om at forslaget var svært godt, og det ble, i tillegg 
til å gi Asbjørn et stort kompliment for vel utført arbeide, vedtatt at distriktssekretæren 
mottar en renskrevet utgave fra Asbjørn, som distriktssekretæren sender ut til alle 
klubbene på «høring», før endelig revidert strategiplan godkjennes formelt. 

B 

DS 3.31 KANDIDATER TIL VERV SOM VISEPRESIDENT FOR KI-EF 2013-14: 
Den 30. oktober 2012 mottok distriktssekretæren en anmodning fra sekretæren i KI-EF 
om å komme med forslag på person som kan stille som kandidat til vervet som 
visepresident for KI-EF 2013-14. Samme dag sendte distriktssekretæren ut en invitasjon 
til alle aktuelle personer i KIDN om denne saken. 
Fram til fristens utgang var det kommet inn kun ett forslag: 
Tidligere guvernør Ralph Castellan var forspurt, hadde takket JA, og hadde innsendt en 
skriftlig bekreftelse til KIDN (forelå som saksdokument). 
Under behandlingen av saken fratrådte Ralph Castellan. 
Ralph Castellan ble enstemmig, og under akklamasjon, valgt som kandidat fra KIDN til 
vervet som visepresident i KI-EF for 2013-14. 
Distriktssekretæren har ansvaret med å meddele dette valget til sekretæren i KI-EF 
innen fristen (28. februar 2013). 

B 
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DS 3.32 KANDIDATER TIL «INTERNATIONAL TRUSTEE FROM KI-EF»: 
Den 29. oktober 2012 mottok distriktssekretæren en anmodning fra sekretæren i KI-EF 
om å komme med forslag på person som kan stille som kandidat fra KIDN til vervet 
som «international trustee from KI-EF» i perioden 1. oktober 2013 – 30. september 2016. 
Samme dag sendte distriktssekretæren ut en invitasjon til alle aktuelle personer i KIDN 
om denne saken. 
Fram til fristens utgang var det IKKE kommet inn forslag, og distriktssekretæren har 
ansvaret med å meddele til sekretæren i KI-EF at KIDN denne gang ikke stiller med 
kandidat. 

B 

DS 3.33 MOTIVASJONKONFERANSE 2013: 
Konferansen finner sted den 27. og 28. april 2013, på Best Western Oslo Airport 
Gardermoen Hotell. 
Det er antydet en deltakeravgift på NOK 450 pr deltaker, og PKU-komiteen, på vegne 
av neste guvernør Mona Hurtig, sender i disse dager ut en invitasjon. 

R 

DS 3.34 BESØK AV VERDENSPRESIDENTEN 2013-14: 
President for KI 2013-14, Günther Gasser, ønsker å komme på besøk til KIDN engang i 
februar-mars 2014. KIDNs guvernør for 2013-14, Mona Hurtig, legger frem 
besøksdetaljer på DS 4. 

R 

DS 3.35 KIDN ER GODKJENT SOM MOTTAKER AV SKATTEFRIE GAVER: 
Distriktssekretær Dag Gladsø kunne opplyse at det nå forelå formell godkjennelse fra 
Skattedirektoratet. Den positive konsekvensen av en slik godkjenning er at KIDN og 
distriktets alle klubber nå kan bekrefte overfor aktuelle bidragsytere (både 
privatpersoner og bedrifter) at de ved å gi pengegave til Kiwanis kan trekke av beløpet 
på selvangivelsen (for tiden er minstebeløpet NOK 500,- og maksbeløpet NOK 12.000,-). 
For å synliggjøre dette foreslår distriktssekretæren at denne opplysning settes inn (på 
lik linje med organisasjonsnummer) på alle offisielle brevark til både KIDN (inkl alle 
komiteer) og klubbene. 
DS sa seg enig i dette og distriktssekretæren, med hjelp av webmaster, oppdaterer 
foreliggende standard brevmaler på hjemmesiden, og ber alle klubber merke seg dette. 

R/B 

 EVENTUELT  

DS 3 1: PÅ BAKGRUNN AV VEDVARENDE NEDGANG I MEDLEMSANTALLET I 
KIDN BER KI KIDN OM Å UTARBEIDE EN LANGSIKTIG HANDLINGSPLAN 
FOR MEDLEMSVERVING I DISTRIKTET: 
Klubbutviklingskomiteen har på nåværende tidspunkt ikke utarbeidet en 
handlingsplan for 2012-13, men den vil foreligge og bli oversendt neste guvernør Mona 
Hurtig, innen 30. mars 2013.  
Mona Hurtig får mandat til å ta denne saken opp til nærmere debatt når hun skal på 
møte i KI-EF, og saken settes derfor opp på DS 4. 

 

 Guvernør Arne Johan hevet møtet og uttrykte takknemlighet for at deltagerne i et så 

langt møte med mange omfattende saker hadde engasjert seg så sterkt med positive 

bidrag til gode beslutninger.  Han ønsket alle vel hjem.  

NESTE DS-MØTE ER: Lørdag den 4. og søndag den 5. mai 2013  
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AKTUELLE FORKORTELSER: 
R (rapportering) – B (beslutning/vedtak) 
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 


