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Referat fra Distriktsstyremøte nr 4 2011-2012  
Tid: Lørdag 12. mai kl 1000 - 1700 og søndag 13. mai 0900 - 1230. 

Sted: Toldboden Hotel Drammen 
 

Deltakere:  

Guvernør: Ralph Castellan  Viseguv. Akershus: Lennart Carlsson (kun lørdag) 

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: Lorentx Axberg 

Foreslått guvernør: Mona Hurtig Viseguv. Sørlandet: Stedfortreder for Terje K. 

Christensen: Eivind Sandnes 

Leder Lovkomiteen: Gøran Hurtig 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: 15 på lørdag – 14 på søndag. 

  

 

Sak nr.  Sak Mrk.     

DS 4 Åpning – velkommen 

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

 

 

DS 4 Før man gikk videre på agendaen ønsket guvernør Ralph å komme med en glad-nyhet: 

Det er dannet en ny klubb i Karlskoga med det offisielle navnet: Kiwanis Club Selma 

Karlskoga. Lorentz Axberg hadde vært primus motor for denne klubbdannelse og fikk 

overrakt vervenålen i gull av guvernør Ralph.  

 

 

DS 4 Innkallingen ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent med mindre praktiske tidsendringer. 

Referat fra DS 3 ble godkjent med en merknad: 

Under Humanitærkomiteens faste post kan det forstås at Albaniahjelpen hadde invitert 

seg selv til et Humanitærkomitemøte. Det korrekte er at Albaniahjelpen var invitert av 

Humanitærkomiteen, og dermed er det naturlig at Albaniahjelpens møtekostnader i 

dette konkrete tilfelle dekkes over Humanitærkomiteens budsjett. Distriktssekretæren 

kunne opplyse at denne anmerkning allerede er tilført originalreferatet fra DS 3 som 

ligger på KIDNs webside. 
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DS 4.25 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 4-2010-11 (saksnr. 4.26 pkt. 3): Modernisering av tekst på de 6 «grunnprinsipper» 

Leder av PKU-komiteen, Asbjørn Schjølberg, la frem det nye tekstforslaget på norsk og 

leder av LSP-komiteen, Gøran Hurtig la frem det nye tekstforslaget på svensk. Begge 

forslagene ble godkjent med følgende endring: 

Den norske teksten i Regel nr 6 tilpasses den svenske teksten og blir som følger: 

«bidra til å skape en sund offentlig opinion som leder til økt samfunnsansvar og 

rettferdighet». 

Den nye teksten (både norsk og svensk) blir lagt ut på KIDNs webside. 

 

B 

DS 4.26 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 3.18 – Kiwanisdukken – produksjon i Kina. 

Øistein Klemp, viseguvernør i Divisjon Viken kunne opplyse at produksjonskostnadene 

ville være ca NOK 12,- pr dukke pakket i plastpose med Kiwanislogo. Han hadde ikke 

klart å få innhentet god nok dokumentasjon på vår kvalitetssikring (Allergitest, 

brannsikkerhet, ikke barnearbeid o.l.) og legger frem flere opplysninger til DS 5. 

Det presiseres at en eventuell fremtidig produksjon i Kina KUN skal være et 

ALTERNATIV til allerede praktiserende produksjon (klubbenes egenproduksjon samt 

gjeldene norske og svenske underleverandører). 

 

B 

DS 4.27 

 

OPPFØLGINGSSAK (ble behandlet på søndag): 

DS 3.20 – Kontingent og Årsmøteavgift. 

Kommende guvernør Arne Johan Sigstad viste til sine prioriterte mål for 2012-13 (bl.a. 

lagt frem på Motivasjonsseminaret): Humanitære aktiviteter - Vekst/klubbutvikling -

Ledelse/administrasjon - PR/informasjon. Tiltaksplanen for å nå disse målene fremkom 

i budsjettforslaget for 2012-13, som distriktskasserer Øyvind Breivik presenterte på 

vegne av Arne Johan. 

Budsjettforslaget viste at grunnlaget for Arne Johans måloppnåelse krever en økning i 

kontingenten på NOK 40 pr medlem pr år. Distriktsstyret ønsket i utgangspunktet å 

unngå en kontingentøkning, men etter å ha foretatt en grundig gjennomgang av de 

forskjellige budsjettpostene, og i tillegg tatt hensyn til at distriktsstyret av Årsmøtet i 

2008 ble pålagt å øke egenkapitalen til ca NOK 800.000 (pr.30.09.2011 var den på ca 

NOK 168.500) ble forslaget om en økning i årskontingenten på NOK 40 vedtatt mot en 

stemme (divisjon Telemark).  

Kontingentøkningsforslaget vil dermed bli fremlagt på årsmøtet 2012. 

 

B 

 

DS 4.28 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 3 – Eventuelt nr 1 – Konvent. 

Konventkomiteens forslag om å godkjenne Divisjon Indre Østland som 

konventarrangør i 2014 ble enstemmig vedtatt. 

Guvernør Ralph lest Konventkomiteens rapport, som viste at alt var i rute for 

konventene i 2012 og 2013. 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det i påmeldingsskjema for konventet i 2012 

(Arendal) er byttet om pris på enkeltrom og dobbeltrom. 

Det minnes også om fristen for påmelding, som er 15. juni 2012.  

 

B 
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DS 4.29 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 3 – Eventuelt nr 7 – Sykehusklovnene. 

Pilotprosjektet «Sykehusklovnene» ved St. Olav sykehus i Trondheim har gitt Kiwanis 

god pressedekning. Det er søkt om støtte både fra SKIDNF og fra KIF. Dette prosjektet 

vil bli utvidet til andre sykehus med KIDN som en av sponsorene, og det skal søkes 

midler fra Extrastiftelsen.  

 

R 

DS 4.30 OPPFØLGINGSSAK: 

Revidert avtale med MHU. 

Distriktsstyret ønsket å revidere avtalen for å få en bedre konkretisering av 

ansvarsforhold og likestilling i forhold til profilering, samarbeid og økonomi. Guvernør 

Ralph leste det nye avtaleutkastet, som deretter ble gjennomgått av 

Humanitærkomiteens leder Heidie Ringsby. Den nye avtalen ble godkjent med en 

merknad: 

Avtalen skal inneholde tekst som sier at «innsamlede midler som ikke er benyttet ved 

en avtaleoppsigelse tilhører KIDN». 

Guvernør Ralph sørger for at dette kommer med i den undertegnede avtaleoriginalen. 

OBS: 

Distriktsstyret presiserte at både guvernør og andre aktuelle tillitsvalgte ALLTID skal 

ta med aktuelle komiteer/ansvarspersoner i prosessen frem mot forslag/innstillinger 

som skal fremlegges for distriktsstyret.  

 

R/B 

DS 4.31 OPPFØLGINGSSAK: 

IDD (Joddprosjektet). 

Flere klubber har etterlyst en resultatoversikt for JOD-prosjektet, og her kommer fakta: 

KIDNs mål var å samle inn ca 2 mill. Resultat ble ca 1 mill. 

KIs mål var å samle inn ca 75 mill dollar. Resultatet ble ca 110 mill dollar. 

Prosjektet ble så vellykket at det i sin tid ble utropt til å være en av de største 

helsetriumfene i det tjuende århundre. 

Det vises for øvrig til saksfremstilling DS 4 – vedlegg nr 3 

 

R 

DS 4.32 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 3 – Eventuelt nr 5 – Eliminate. 

Prosjektkoordinator Hilde Meyer opplyste at Tore Strøm har trukket seg som KIDNs 

prosjektleder og som medlem i koordinatorgruppen, pga sterkt arbeidspress i sitt firma. 

Hilde påtar seg prosjektledervervet, men appellerte til distriktsstyret å komme med 

forslag til nytt prosjektmedlem (prosjektgruppen består nå av Hilde Meyer og Alf B. 

Henriksen). 

Viseguvernørene blir nå divisjonskoordinatorer (med mulighet til å delegere dette til 

den aktuelle divisjons «ildsjeler»). 

Viseguvernørene vil i nær fremtid (noen hadde allerede mottatt) en INFO-pakke. 

Året 2012 skal være et info/opplæringsår, og prosjektkoordinatorene håper å kunne få 

riksdekkende omtale tidlig i 2013, slik at klubbene får et godt grunnlag til å sette i gang 

sine egne aksjoner. 

Det presiseres at siste K-nytt inneholder MYE god Eliminate-info, i tillegg til alt det som 

ligger på KIDNs webside (se også www.theeliminateprosject.org ). 

Målet for KIDN er å samle inn ca NOK 4 mill frem til 21. januar 2015. Dvs at vi har 3 år 

R/B 
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på oss, medregnet 2012, som igjen vil si ca NOK 1,3 mill pr. år ( det er til nå samlet inn 

ca kr 350.000).  

OBS: 

Hilde opplyste at prosjektgruppen til nå har brukt ca NOK 22.500, hvorav bare ca NOK 

10.000 vil bli dekket av KI/ELIMINATE. Differansen har prosjektgruppemedlemmene 

lagt ut av private midler, og Hilde stilte spørsmål om KIDN hadde midler til å dekke 

dette. 

Distriktsstyret viste her til tidligere opplysninger hvor det fremgår at KIDN ikke skal 

belastes med kostnader i forbindelse med sine aktiviteter i ELIMINATE.  

Saken ble utsatt til DS 5 hvor prosjektgruppen legger frem sin aktivitetsplan frem til 

utgangen av 2014, basert på sitt totalbudsjett som er ca NOK 40.000. 

 

DS 4 KVALITETSHÅNDBOKEN: 

PKU-komiteleder Asbjørn Schjølberg og distriktssekretær Dag Gladsø har i fellesskap 

foretatt oppdatering av deler av Kvalitetshåndboken. Disse oppdateringene er av 

administrativ karakter. MEN, - Kvalitetshåndboken inneholder ikke klare nok regler for 

signering/underskrift av aktuelle dokumenter, og distriktssekretær Dag fremla følgende 

forslag: 

Kvalitetshåndbokens side 9 - signaturregler: 

Heading endres til «fullmakt og signaturregler». 

Kvalitetshåndbokens side 9 – avsnitt «signering av årsberetninger og regnskaper» - 

endres til «fullmakt til signering av årsrapport, årsberetning og regnskap». 

Deretter følgende nye tekst: 

«Sittende guvernør, forrige guvernør, neste guvernør, distriktskasserer og 

distriktssekretær (heretter kalt «administrasjonen») er de styremedlemmer som skal 

innmeldes til Brønnøysundregistret. 

ADMINISTRASJONEN har fullmakt til, på vegne av hele distriktsstyret, å signere på 

følgende: 

ÅRSBERETNING (dette er KIDNs offisielle beretning og det er utarbeidet mal for 

hvordan den skal skrives). 

REGNSKAP/BALANSE (dette er KIDNs offisielle regnskap og følger gjeldene 

regnskapsregler). 

OBS 

ÅRSRAPPORTEN er sittende guvernørs rapport og skal signeres kun av guvernøren. 

ADMINISTRASJONEN er gitt fullmakt til budsjettfrihet innenfor budsjettets 

hovedposter (se også side 8 – Budsjettering). 

Forslaget ble enstemmig vedtatt og vil bli innført i Kvalitetshåndboken. 

 

R/B 

DS 4.33 KIWANISDUKKEN: 

Rutiner og finansiering ved levering av Kiwanisdukker der det ikke er Kiwanisklubber. 

Ved slike henvendelser tar Humanitærkomiteen kontakt med følgende klubber: 

KC-Elverum + KC-Fana + KC-Karlskoga + KC-Nordby + KC-Skedsmo. Komiteen 

forespør om aktuelle klubb er villig til å levere dukker kostnadsfritt. Er det ikke mulig å 

finne klubber som kan levere dukker kostnadsfritt kan komiteen søke distriktsstyret om 

midler. Humanitærkomiteen skal også selv søke om Kiwanisdukkemidler gjennom 

eksterne bidragsytere (Ekstrastiftelsen, SKIDNF og andre aktuelle Fond/Legater).   

Ovennevnte rutine tilføres Humanitærkomiteens mandat. 

B 
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DS 4.34 FASTSETTE RUTINER OG TIDSFRISTER FOR LEVERING AV FERDIG KIDN-

REGNSKAP: 

Det forelå følgende forslag: 

Innlevering av reiseregninger og/eller andre utgifter som dekkes av KIDN skal sendes 

distriktskasserer fortløpende. Absolutt siste frist for innlevering er 15. oktober. 

Ferdig regnskap (gjelder også Konventregnskapet) legges frem på DS i november. 

Etter godkjennelse på DS i november sendes regnskapet til revisor, og revidert regnskap 

legges frem på DS i januar. 

Revidert regnskap sendes klubbene sammen med referatet fra DS i januar. 

Kontrollkomiteen har ansvaret med å se til at fristene blir overholdt. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

B 

DS 4.35 

 

 

FASTSETTE RUTINER VED INNSAMLING AV MIDLER TIL HUMANITÆRE 

KATASTROFER: 

Regnskapsbalansen for 2010-11 viser at det fortsatt gjenstår beløp på KIDNs 

humanitærkonto som ikke er disponert. Det er mulig at noen av beløpene fortsatt kan 

utbetales til øremerket mottaker, og distriktskasserer Øyvind Breivik fikk ansvaret med 

å kontrollere aktuelle beløp opp mot ført regnskap, og legge frem en oversikt over 

beløp som må omdisponeres. 

Denne oversikten vil bli lagt frem for årsmøtet 2012 med forslag til omdisponering.   

Det ble vedtatt at KIDN fortsatt skal ha en humanitærkonto, men at beløp som etter ett 

regnskapsår, av forskjellige årsaker ikke kan overføres til øremerket mottaker, skal 

fremlegges for kommende årsmøte med forslag til omdisponering.  

 

B 

DS 4.36 FORMALISERING AV FORELIGGENDE DISTRIKTSLOV: 

Foreliggende Distriktslov er en «foreløpig utgave» i påvente av godkjennelse fra KI.  

Leder i LSP-komiteen, Gøran Hurtig, mener han har mottatt tilfredsstillende 

godkjenning fra KI, og loven kan dermed regnes som formell Distriktslov for KIDN. 

Distriktssekretæren skriver lovteksten inn i en enklere mal enn foreliggende, sender 

dette til LSP-komiteen for gjennomgang før lovteksten i signert utgave (signeres av 

årets guvernør og distriktssekretær) legges på KIDNs webside.  

 

B 

DS 4.37 FORSLAG TIL NY KLUBBLOV: 

KI skal på Årsmøte 2012 vedta forslag til ny klubblov.  

Det foreslås ikke store endringer, men følgende endringer kan nevnes. 

I formålsparagrafen vil det nå komme frem at Kiwanis er en humanitær organisasjon. 

Kravet om at medlemmer skal representere forskjellige yrker tas bort. 

Kravet om ukentlige møter endres til minst ett møte i måneden. 

Kravet om faste styremøter tas bort. 

Det gis mulighet til «elektroniske møter» (telefon- og pc/video-møter). 

Klargjør hvordan humanitære midler skal disponeres ved klubbnedleggelse. 

Svært få klubber hadde gitt tilbakemelding etter at forslaget ble sendt ut. 

En norsk/svensk utgave vil foreligge når endelig vedtak er fattet på KI-årsmøtet 2012.  

R 
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DS 4.38 FORSLAG TIL NYE LOVPRESISERINGER: 

Myndigheter og andre aktuelle instanser som KIDN forholder seg til mener at KIDNs 

vedtekter (både Distriktslov og Klubblov) mangler to vesentlige punkter: 

Pkt 1: Presisering at Kiwanis er en humanitær organisasjon. 

Pkt 2: Bestemmelse om fordeling av humanitære midler ved nedleggelse av distrikt 

og/eller klubber. 

Forslaget til ny Klubblov dekker begge disse punktene (se DS 4.37), men leder av LSP-

komiteen mener det vil bli en langvarig prosess å få endret Distriktsloven. 

LSP-komiteen foreslår imidlertid at KIDN innfører «Policies & Procedures»(på 

norsk/svensk «Forskrifter og allmenne råd»), og der foreta den lovpresisering som 

myndighetene krever. 

Distriktsstyret vedtok enstemmig komiteens forslag og distriktssekretæren fikk 

ansvaret, sammen med LSP-komiteen, å utforme en mal for KIDNs «Forskrifter og 

allmenne råd». Det ble videre anbefalt å ta kontakt med Past guvernørkomiteen med 

tanke på å gi den komiteen ansvaret for fremtidig oppdatering av distriktets nye 

«Forskrifter og allmenne råd». 

 

B 

DS 4.39 KLUBBYGGING I DANMARK: 

Det foreligger forslag fra KIEF om å la KIDN sammen med Distrikt Island-Fæøyene 

inngå samarbeid for å starte nyklubbdannelse i Danmark. 

Guvernør Ralph hadde ikke mottatt forslag til samarbeidsavtale og saken ble utsatt. 

PS: Avtalen vil bli vedlagt som saksfremstilling på DS 5. 

R 

DS 4 HUMANITÆRKOMITEENS FASTE POST (behandlet på lørdag): 

Komiteleder Heidie Ringsby, ga følgende orientering: 

Burn Camp og Mental Helse Ungdom = Innsamlingsresultatet så langt viser at 

noen klubber dette året ikke har hatt samme økonomiske mulighet som tidligere til å 

å yte bidrag. Det var kommet inn noe mindre penger i forhold til samme tid i fjor. 

Kiwanisdukken = Stor etterspørsel. Heidie var glad for de nye rutinene vedr. levering 

av dukker i områder der det ikke er Kiwanisklubber (se DS 4.33). 

Kiwanismodellen = Her skal komiteen lage en oversikt over hvilke klubber i KIDN 

som har aktiviteter som kan gå innunder betegnelsen Kiwanismodellen. 

Viseguvernørene fikk ansvaret med å innhente nødvendige opplysninger om dette i 

respektive Divisjoner, og melde dette videre til Humanitærkomiteen. 

Albaniahjelpen = Det går en ny hjelpesending til høsten. 

VIKTIGE OPPLYSNINGER: 

BURN CAMP: Det viser seg at ledelsen har benyttet kr 50.000 av våre innsamlede 

midler til gjennomføring av «voksendelen» av sommerleiren. I den nye avtalen (se DS 4 

– Burn Camp – Evaluering) skal det presiseres en bestemt aldersgruppe som blir 

øremerket klubbenes bidrag til Burn Camp. 

MENTAL HELSE UNGDOM: Det viser seg at foreningen nå regner med å få støtte fra
staten og andre bidragsytere på til sammen ca NOK 700.000 (inkl. budsjettert bidrag fra  
fra klubbene i KIDN på ca NOK 230.000). Dermed dekker MHU sine fremtidige sommer-
leirer ved egeninnsats, og KIDN kan avvikle sitt prosjektsamarbeid med MHU ved 
avtaleutgang 31.12.2013.
 ALBANIAHJELPEN: De har tidligere bedt om person/klubbhjelp og er avhengig av
flere støttespillere for å kunne drive prosjektet i fremtiden. Medlemmer og klubber som 
er interessert bes ta kontakt med Albaniahjelpen. 

 
 

R 



7 
 

UTARBEIDE VEILEDNING I PROSJEKTARBEID (f.eks «kokebok» for 

Kiwanismodellen): Dette er en oppfølgingssak fra DS 2.16 pkt 5, der 

Humanitærkomiteen ble gitt ansvar, sammen med PKU-komiteen, å fremlegge forslag 

til en slik prosjektveiledning. Dette arbeidet var ikke kommet gang, og saken ble utsatt 

til DS 5. 

 

DS 4. VEKSTKOMITEENS FASTE POST: 

Komiteleder Paul Mannes ga en orientering om komiteens arbeid, og det fremkom at 

komiteen ikke hadde noen konkrete resultater så langt. Prosjekt «Fana og Bærum», som 

komiteen har fått bevilget prosjektpenger til, skal settes i gang i august (utsending av 

invitasjonsbrev til flere hundre personer, til et Kiwanis-infomøte),og det skal 

fremlegges prosjektresultat på DS 5. 

På generelt grunnlag (økonomi opp mot resultat) ble det en diskusjon omkring 

vekstkomiteens fremtidige arbeidsoppgaver. Det var enighet om at nåværende 

vekstkomite fullfører prosjekt «Fana og Bærum», men at neste guvernør Arne Johan, 

sammen med sitt nye distriktsstyre, gjennomgår vekstkomiteens mandat. Det ble også 

foreslått å endre komiteens navn til «Klubbutviklingskomiteen», og Arne Johan tar 

disse innspillene med seg til diskusjon i sitt styre.  

 

R/B 

DS 4 PKU-KOMITEENS FASTE POST (behandlet på lørdag): 

Komiteleder Asbjørn Schjølberg ga følgende orientering: 

PR = Det var tatt kontakt med mange riksdekkende media, men Kiwanis har dessverre 

ikke «riksdekkende» aktiviteter som er interessante nok for disse media. Den viktigste 

PR ligger i den enkelte klubbs kontakt med lokale aviser og radio.  

KOMMUNIKASJON = Alle bør benytte KIDNs websider og facebook. 

UTDANNING = KIDN har svært gode hjelpemidler/verktøy gjennom Håndbøkene. 

STRATEGI = På DS 2.16 pkt 6 ble PKU-komiteen bedt om å gjennomgå gjeldene 

Strategidokument med tanke på mulig oppdatering. Asbjørn hadde tatt ansvaret og 

kunne ikke se at det var behov for endringer på nåværende tidspunkt. Det ble 

imidlertid vedtatt at hele Strategidokumentet skal gås igjennom på DS-møtet i 

november 2012. 

OBS: 

Asbjørn har tidligere ønsket seg flere personer som kan hjelpe PKU-komiteen, spesielt 

med saker som skal legges på KIDNs webside. Dag sa seg villig til å hjelpe og vil få 

opplæring av Asbjørn. 

 

R/B 

DS 4 KONTROLLKOMITEEN: 

Komitemedlem Hilde Meyer leste komiteens rapport, og understreket at komiteen ikke 

bare er «kontrollerende» men ønsker også å bidra til gjennomføring av gode 

regnskapsrutiner sammen med distriktskasserer.  

Komiteen foreslo at komiteleder velges av Årsmøte. 

Med grunnlag i årsmøtevedtak 2010 opprettet distriktsstyret en Finanskomite (senere 

endret til Kontrollkomite). Komiteen er dermed forankret i et årsmøtevedtak som gir 

distriktsstyret fullmakt til å velge medlemmene. 

Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: 

R/B 
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Ingen av Kontrollkomiteens medlemmer skal være medlemmer av distriktsstyret. 

Forslag til komitemedlemmer skal sendes distriktssekretæren (alle Kiwanisklubber i 

KIDN har rett til å sende inn forslag). 

Nye komitemedlemmer skal velges på DS 1-2012-13, og nytt komitemandat skal 

behandles på samme DS. 

  

DS 4 DISTRIKTSKASSERERS FASTE POST: 

Distriktskasserer Øyvind Breivik kunne opplyse at KIDNs økonomi så langt var i 

henhold til budsjett. Øyvind fikk også denne gang applaus for å ha laget et 

regnskapsrapporteringssystem som raskt og enkelt gir distriktsstyremedlemmene 

mulighet til å se økonomiske konsekvenser av sine beslutninger. 

 

R 

DS 4 MOTIVASJONSSEMINAR 2012: 

Deltakernes tilbakemeldinger var entydig:  

Denne formen for opplæring i Kiwaniskunnskap og Motivasjon hadde vært svært 

vellykket (det vises også til referat fra seminaret). 

PKU-komiteleder Asbjørn Schjølberg sa seg fornøyd, og foreslått guvernør Mona 

Hurtig ønsket å videreføre denne opplæring/motiveringsformen (hvis hun ble valgt). 

 

R 

DS 4 ÅRSREGNSKAP 2010-11: 

Forrige guvernør Paul Mannes la frem regnskapet, som viste et overskudd på NOK 

30.388 (etter netto finanskostnader). Paul fikk kompliment for å ha levert et regnskap 

med overskudd etter de siste års store underskudd. 

Distriktsstyret godkjente regnskapet og det vil bli fremlagt på årsmøtet i 2012 (gjelder 

både distriktsstyrets regnskap og konventregnskapet). 

Paul sørger for nødvendige underskrifter på originalregnskapet og sender det snarest 

til distriktssekretæren. 

 

R/B 

DS 4 BURN CAMP – EVALUERINGSRESULTAT: 

Humanitærkomiteleder kunne melde at det var 34 av 67 klubber som hadde gitt 

tilbakemelding. Av disse 34 var 29 for – 4 imot og 1 blank. 

På denne bakgrunn ble det fattet følgende enstemmig vedtak: 

Humanitærkomiteen gis fullmakt til å fremforhandle en ny samarbeidsavtale med Burn 

Camp med toårig virkning (utløper 31.12.2014). Den nye avtalen skal inneholde samme 

avtalepresiseringer som revidert avtale med MHU. Avtaleforslaget legges frem på DS 5. 

 

B 
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DS 4 ÅRSRAPPORTER – REGNSKAP 2011-12 – RUTINER/TIDSFRISTER: 

Distriktssekretæren, som har ansvaret med innhenting/tilrettelegging av 

årsmøtedokumenter, minnet alle aktuelle personer om å sende årsrapporter til 

distriktssekretæren senest 15. juni 2012.  

Fristen for innsending av årsmøtesaker til distriktssekretæren er 4. juni (90 dager før 

årsmøte), og skulle det komme inn slike forslag vil distriktssekretæren sende forslagene 

til distriktsstyremedlemmene til orientering, FØR de legges inn i selve 

årsmøtedokumentene. 

 

R 

DS 4 EVENTUELT: 

Pkt 1: Divisjon Telemark ba neste guvernør vurdere kostnadsinnsparing ved IKKE å 

innkalle komitemedlemmer til DS-møtene (rapportering kan skje skriftlig). 

Pkt 2: Distriktssekretæren sender kopi til viseguvernørene når det sendes ut brev/info 

til klubber, hvor det kreves klubbtilbakemelding til DS. 

 

R 

DS 4 Guvernør Ralph hevet møtet og uttrykte takknemlighet for deltagernes positive bidrag 

til gode beslutninger.  Han ønsket alle vel hjem.  

 

Neste DS-møte er fredag den 8. september 2012.  

 

R: Rapportering 

B: Beslutning/vedtak 

Referent: 

Dag Gladsø – distriktssekretær KIDN 2011-12 


