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Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4 - 2012-2013  

Tid: Lørdag den 4. og søndag den 5. mai 2013 

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

 

Deltakere:  

Guvernør: Arne Johan 

Sigstad 

Tilstede Viseguv. 

Akershus: 
Kjell Bakka Tilstede 

Forrige guvernør: Ralph Castellan Tilstede, 

etter kl 

1500 på 

lørdag 

Viseguv. 

Buskerud: 
Magne Bentsen  Tilstede 

Neste guvernør: Mona Hurtig Tilstede Viseguv. 

Indre 

Østland: 

Ingmar Skutlaberg Tilstede 

Foreslått guvernør Tor Tausvik Tilstede 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 Invitert, 

tilstede 

Viseguv. 

Vestlandet:   
Jens Haugland Tilstede 

Leder 

Humanitærkomiteen: 
Heidie Ringsby Tilstede Viseguv. 

Viken: 
Helge Bagøien Tilstede 

kun på 

lørdag 

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, 

forfall 
   

Leder prosjekt 

ELIMINATE 

Hilde Meyer Invitert, 

tilstede 
   

KI-EF Kvinnekomite Kari Rasmussen Ikke 

invitert 
   

 

ANTALL TILSTEDE FREM TIL KL 1500 PÅ LØRDAG: 20 – HERAV 14 STEMMEBERETTIGEDE. 

ANTALL TILSTEDE ETTER KL 1500 PÅ LØRDAG: 21 – HERAV 15 STEMMEBERETTIGEDE 

ANTALL TILSTEDE PÅ SØNDAG: 20 – HERAV 14 STEMMEBERETTIGEDE 

Styret var beslutningsdyktig. 
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                Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 4 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 4 Fremmøteregistrering 

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

 

 

DS 4 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent, med mindre tidsendringer. 

Referat fra DS 3 ble godkjent. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 4 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER 

Komiteens rapport var utsendt som saksdokument og det ble besluttet at komiteens 

kommentarer/forslag blir hensyntatt under behandlingen av de aktuelle sakene senere i 

dette referat.  

 

R 

DS 4 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER 

I prosjektkoordinator Ralph Castellans fravær ble saken utsatt til kl 1500 (da ville Ralph 

være tilstede). 

 

R 

DS 4 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER: 

Leder av komiteen, Paul Mannes, kunne opplyse at prosjekt FANA og prosjekt 

BÆRUM fortsatt ikke hadde gitt resultater, men prosjektene fortsetter. 

KC-Stavanger arbeider med Satellittklubb. 

KC-Risør arbeider med Satellittklubb. 

KC-Svelvik arbeider med ny klubb i Kongsberg. 

Leder i KI-EFs kvinnekomite, Kari Rasmussen, arbeider med nyklubbdannelse i Bamble 

KC-Larvik Bøken arbeider med Juniorklubb i Vestfold. 

Alt dette er positivt, men komiteen ønsker at både den enkelte klubb, respektive 

viseguvernører og Distriktsstyret (gjennom Klubbutviklingskomiteen) utarbeider 

konkrete handlingsplaner med fokus på klubbutvikling(medlemsvekst). Paul la frem et 

arbeidsdokument for en «workshop» som han håpet alle som var tilstede ville ta del i 

på lørdag kveld. Det var enighet om at dette var en god begynnelse for utarbeidelse av 

rutiner for gjennomføring av konkrete handlingsplaner, og «workshopen» ble 

gjennomført.. 

Klubbutviklingskomiteen legger frem resultatet på DS 5, for viderebehandling. 

 

R 

DS 4 PR-KOMMUNIKASJON- OG UTDANNINGSKOMITEEN (PKU) ORIENTERER: 

Komiteleder, Asbjørn Schjølberg, ga en orientering om komiteens arbeid, og nevnte bl.a. 

at det nå finnes en brevkonvolutt med Kiwanislogo. For øvrig henviste han til KIDNs 

R/B 



3 
 

nettside, der det under PKU-komiteen, finnes MYE god informasjon som klubbene bør 

benytte seg av. Han ba også klubbene gi tilbakemelding på om den nye 

«nyhetsbulletin» som nå er på nett, er slik klubbene ønsker og forventer, og gjerne 

komme med forslag til forbedringer. 

 

På DS 2 og DS 3 ble spørsmålet om Kiwansinytts fremtid debattert, men saken har ikke 

blitt realitetsbehandlet. Nå var saken pånytt satt på dagsorden, og etter en grundig 

debatt ble det fattet følgende enstemmige forslag til Årsmøtet 2013: 

Kiwanisnytt videreføres som medlemsblad i KIDN. Bladet vil IKKE bli trykket i 

papirutgave – det vil KUN være nettbasert. 

 

DS 4 LOV-STRATEGI- OG PLANLEGGINGSKOMITEEN (LSP) ORIENTERER: 

Komiteleder, Gøran Hurtig, hadde tre orienteringssaker: 

1: Søknad fra KC – L `Alfas del Pi (Spania) om å bli Kiwanisklubb med tilhørighet til 

KIDN var nå godkjent, og det ble besluttet at klubben får sin divisjonstilknytning til 

Divisjon Viken. LSP-komiteen tar seg av eventuelle formalia.  

2: KC-Jalunds søknad om navnebytte til Kiwanis Club Moss Jalund var godkjent av KI, 

og DS besluttet at saken formelt tas opp/vedtas på Årsmøtet 2013.  

3: Den nye klubbloven foreligger nå både på svensk og norsk. Den norske teksten vil bli 

ytterligere bearbeidet, men dette har ingen betydning for klubbenes fremdrift i saken. 

LSP-komiteen vil i nær framtid utarbeide en bruksanvisning for hvordan klubbene skal 

gå frem. Frist for innsending av egen klubblov fra klubb til KI er 30. september 2014. 

LSP-komiteen vil ha en «workshop» om klubblovsaken på Konventet 2013.   

 

R/B 

DS 4 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER: 

I komiteleder Tore Brynslunds fravær kunne guvernør Arne Johan opplyse at 

Konventet i Sarpsborg og Hamar var i rute. 

Når det gjelder fremdriftsplan for KIDNs 50-årsjubileum, som sammen med KIs 100-

årsjubileum og avslutning av prosjekt Eliminate, skal arrangeres på Konventet i 2015, 

tar guvernør Arne Johan, neste guvernør Mona og foreslått guvernør Tor, ansvaret for, 

sammen med prosjektkomiteen for Drammenskonventet 2015, å legge frem 

fremdrift/arrangementsdetaljer, herunder fremdrift og budsjett for et «jubileumsskrift», 

på DS 5.  

OBS: Det gjøres oppmerksom på at betegnelsen «lokal Konventkomite» erstattes med 

«prosjektkomiteen for…(deretter konventnavnet og årstallet). 

 

Når det gjelder utarbeidelse av et «jubileumsskrift» i forbindelse med KIDNs 50-

årsjubileum så hadde past guvernørkomiteen og Kåre Sørby fra KC-Moss, sagt seg 

villig til å bidra. Etter at Kåre Sørby, gjennom en mail til guvernøren, etterlyser en 

konkret tilbakemelding fra DS, med tilhørende føringer/budsjett for dette arbeidet, kom 

det frem at det innad i DS har vært en misforståelse vedr kontaktansvaret overfor både 

past guvernørkomiteen og Kåre Sørby. DS var enig i at dette var svært beklagelig.  

DS var videre enig om at Kåre Sørbys bidrag vil være av stor betydning, og det ble 

besluttet at guvernør Arne Johan sender en beklagelse til Kåre Sørby (med kopi til past 

guvernørkomiteen) med håp om at Kåre Sørby fortsatt er villig til å bidra.  

R/B 
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DS 4 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER: 

Prosjektkoordinator Hilde Meyer var glad for at Lennart Carlsson, KC-Nesodden, har 

tiltrådt prosjektkomiteen, og ga en meget informativ presentasjon av prosjektets status 

og fremdrift. Denne presentasjon vil bli lagt på KIDNs nettside. Komiteen og 

guvernøren skal ha møte med UNICEF den 15. mai 2013 hvor planer for fellesaktiviteter 

og tiltak skal utarbeides. 

Konventet i 2013 blir KIDNs «kick-off» for klubbaktiviteter. 

Hver VG fikk utlevert 2 UNICEF/KIWANIS-pengebøsser, og Hilde utarbeider 

retningslinjer for bruk av disse bøssene. 

Uttrykket «koordinator», i klubb og divisjonssammenheng, blir erstattet med uttrykket 

«ambassadør». 

 

R 

DS 4 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER: 

Intet å rapportere 

 

DS 4 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Øyvind Breivik åpnet sin sekvens med å vise en herlig, Kiwanisinspirerende video, 

laget av KC-Strømstad. Som Øyvind sa: «jeg er klar over at mitt fagfelt i KIDN – tall og 

penger – kan virke lite inspirerende, håper derfor denne «gla-video» gir dere 

inspirasjon nok til å holde ut under hele min orientering». 

REGNSKAP 2011-12: 

Dette regnskapet ble formelt godkjent av distriktsstyret på DS 3. Øyvind la frem utkast 

til revisorberetning som viste at revisor ikke hadde bemerkninger, og Øyvind sørger for 

at fullstendig regnskap med signert balanse, signert fullstendighetserklæring og signert 

revisjonsberetning, sendes distriktssekretæren innen 1. juni 2013. 

 

Når det gjelder Kontrollkomiteens ønske om at konventregnskapet bør aggregeres i 

distriktdriftsregnskapet er DS av den oppfatning at dette blir ivaretatt ved den 

regnskapsmodellen som er benyttet for 2011-12, gjennom å la konventregnskapet settes 

opp som eget prosjektregnskap hvor konventregnskapets overskudd/underskudd 

overføres som egen post i KIDNs resultatregnskap. 

Nevnte regnskapsmodell ivaretar også at begge regnskaper blir revidert. 

 

Øyvind presiserte at siste frist for levering av reiseregninger med underbilag, av de 

som får dekket sine kostnader av KIDN, er 15. juni 2013. 

 

REGNSKAPSOVERSIKT MOT BUDSJETT 2012-13: 

Øyvind Breivik la frem en regnskapsoversikt som viste at KIDN, pga besparelse på 

trykking av Kiwanisnytt, så langt har et overskudd på ca NOK 90.000,-. Han foreslo at 

DS, overfor Årsmøtet 2013, anbefaler at et eventuelt overskudd pr. 30.09.2013 benyttes 

til øking av egenkapitalen (i henhold til tidligere årsmøtevedtak). Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

Det ble foretatt mindre budsjettmessige endringer. 

Øyvind fikk også denne gang ros for ryddig og oversiktlig regnskapsorientering.  

 

R/B 
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DS 4 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER: 

Leder av komiteen, Heidie Ringsby, kunne opplyse at klubbenes bidrag til både Burn 

Camp og Mental Helse Ungdoms sommerleir 2013 nå hadde innfridd budsjett. 

 

Videre presenterte hun forslag til et brev som var tenkt utsendt fra Humanitærkomiteen 

til sykehus og andre potensielle brukere av Kiwanisdukken i områder der det IKKE er 

Kiwanisklubber (tiltaket er tilpasset prosjektbetingelser fra ExtraStiftelsen). DS uttrykte 

full tillit til at Humanitærkomiteen, uten først å måtte innhente godkjennelse fra DS, 

kunne sette i gang denne prosessen. 

 

Humanitærkomiteen hadde invitert generalsekretær i Mental Helse Ungdom, Adrian 

Tollefsen. Han ga en nyttig orientering/faktaopplysninger vedr. sin organisasjons 

aktiviteter, kostnader og budsjett, herunder faktaopplysninger om MHUs sommerleir. 

Orienteringen/faktaopplysningene rettet mot MHUs sommerleir vil bli lagt ut på 

KIDNs nettside for dermed å være tilgjengelig for alle klubbene. 

 

Komiteens prosjektkoordinator, Ralph Castellan, opplyste at han også for 2013 sender 

inn søknad vedr tilskudd til «prosjekt Kiwanisdukken», denne gang mer konkret basert 

på oppstart av nye klubber i de aktuelle områder. Ralph gjør også forsøk på å søke 

NAV, både om tilskudd til nyklubbdannelse og drift av klubber, her basert på NAVs 

integreringsprosjektstøtte. 

 

Divisjon Vestfold ønsket at prosjektkoordinatoren skulle søke om midler til bygging av 

ny hytte i Gurvika, og la frem en skriftlig begrunnelse. Ralph setter i gang 

søkeprosessen. 

 

Ralph ba viseguvernørene om å sende han datoer der de samler aktuelle representanter 

for sine respektive klubber til et fellesmøte (Divisjonsmøte/Interklubbmøte) der Ralph 

kan stille opp og gi opplæring i prosjektsøkeprosesser. 

 

Ralph ba videre viseguvernørene innhente opplysninger om hvilke klubber (med 

beløp) som mottar kompensasjon for «nedlagte» spilleautomater. Det er signalisert fra 

myndighetene at det vil komme en ny ordning, og det er derfor viktig for en eventuell 

fremtidig søkeprosess at prosjektkoordinatoren har disse opplysningene.   

 

Det forelå forslag til instruks for Humanitærkomiteens prosjektkoordinator, og 

forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Distriktssekretæren endrer komiteens mandat i henhold til nevnte vedtak, og legger det 

nye mandatet på KIDNs hjemmesiden. 

 

Distriktsstyret uttrykte takknemlighet for det store engasjementet som Ralph har vist – 

og viser – som Humanitærkomiteens prosjektkoordinator. 

 

R/B 

 OPPFØLGINGSSAKER:  
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DS 4.36 KOSTNADSEFFEKTIVISERING AV DISTRIKTSSTYREMØTER: 

DS 3 – Distriktkasserer orienterer: Hvordan forenkle/kostnadseffektivisere de to 

distriktsstyremøtene som avvikles under et Konvent. 

Det har tidligere vært praksis å legge DS 1 til Konventhelgen. Distriktkasserer Øyvind 

fremla en oversikt som viste at DS vil spare en vesentlig kostnad ved å sløyfe DS 1 på 

Konventsøndag, dvs at neste distriktsstyre ikke blir invitert, og dermed heller ikke blir 

betalt av DS. Det fremkom også at DS 1 på Konvent er et DS-møte der det er svært 

vanskelig å fremlegge gode saksdokumenter, og møtets innhold/saker blir dermed av 

mindre nytteverdi. 

DS besluttet enstemmig at DS 1 ikke lenger skal legges til Konvent/Årsmøte, men legges 

i oktober måned på en dato som aktuelle guvernør bestemmer. 

DS besluttet (mot en stemme) at denne ordning skal gjelde allerede for Konventet 2013, 

og neste guvernør Mona tar hensyn til denne beslutning inn i sin fremtidige 

møtekalender. 

  

B 

DS 4.37 FORSLAG TIL KONVENTGJENNOMFØRING PÅ TO DAGER (nåværende praksis 

er 3 dager): 

På DS 3.25 ble det vedtatt, etter forslag fra Divisjon Østfold, at distriktsstyret fremmer følgende 

forslag for Årsmøtet 2013: 

«KIDNs Konventkomite får i oppgave å arrangere fremtidige Konvent, fom 2016, over to (2) 

dager) (lørdag og søndag)». 

 

Distriktkasserer Øyvind fremla en oversikt som viste hvilke kostnader både DS og 

Kiwanisorganisasjonen som helhet sparer ved å innføre 2-dagers Konvent, og denne 

oversikten blir grunnlagsvedlegg til nevnte årsmøteforslag. 

 

R 

DS 4.38 BUDSJETT 2013-14: 

Neste guvernør Mona kunne opplyse at det fortsatt var mange usikre momenter rundt 

budsjettbehandlingen (bl.a. har nye komiteledere frist til 31. mai med å innsende sine 

handlingsplaner med budsjett til neste guvernør). 

Mona kunne imidlertid forsikre at det ikke ville bli noen endring i 

medlemskontingenten for 2013-14. 

Mona lovet å fremlegge handlingsplan med budsjettforslag på DS 5. 

 

R 

DS 4.39 REVISJON AV KIDNs STRATEGIPLAN 2010-2015: 

Etter vedtak på DS 3 har distriktssekretæren sendt ut revisjonsforslaget (2013-2018) til 

høring, til alle klubbene i KIDN. Distriktssekretærens oppfølging har gitt følgende 

resultat: 

Antall klubber som godkjenner forslaget = 61 

Antall klubber som stemmer «blank» = 2 

Antall klubber som ikke har gitt tilbakemelding = 5 

Sum antall klubber i KIDN = 68 

 

KIDNs Strategiplan for 2013-2018 er dermed vedtatt med stort flertall. 

 

B 

DS 4.40 BESØK AV VERDENSPRESIDENTEN 2013-14: 

Neste guvernør Mona kunne opplyse at president for KI 2013-14, Günther Gasser, 

R 
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kommer på besøk til KIDN den 7. – 9. februar 2014. Mona tar imot han i Stockholm den 

7. februar, og tar han med på besøk i Nobelmuseet. Den 8. februar besøker han KC-Ski 

og håper der å treffe mange Kiwanianere. På kvelden samme dag er han tilstede under 

KC-Oslos 50-års jubileum. Flere detaljer vil bli lagt frem på DS 1 (oktober 2013). 

 

DS 4.41 KI BER KIDN FREMLEGGE EN HANDLINGSPLAN FOR VEKST: 

DS 3 – Eventuelt pkt 1: På bakgrunn av vedvarende nedgang i medlemsantallet i KIDN ber KI 

KIDN om å utarbeide en langsiktig handlingsplan for medlemsverving i distriktet. 

Neste guvernør Mona kunne opplyse at de distrikter som kommer under 1500 

medlemmer (KIDN har for tiden ca 1440 medlemmer) automatisk mottar en slik 

henvendelse fra KI. Mona har sendt en rapport til KI hvor det vurderes som ikke 

nødvendig å lage en veksthandlingsplan på nåværende tidspunkt. MEN, Mona har gitt 

Klubutviklingskomiteen i oppgave å utarbeide forslag til en fremtidig 

veksthandlingsplan for KIDN.  

 

R 

 INNKOMNE SAKER  

DS 4.42 GENERALSEKRETÆR I KIDN: 

Dette spørsmålet ble satt på dagsorden fordi det under tidligere Organisasjonsutvalg i 

2010 ble vedtatt at saken skulle videreføres. Nåværende distriktkasserer Øyvind Breivik 

var utvalgets sekretær. 

Øyvind mente at ordet «generalsekretær» kunne være misvisende og foreslo at saken 

blir behandlet videre som «organisasjonssekretær».  

Han viste eksempler på hvilke oppgaver og ansvar som kan være aktuelt å tillegge en 

organisasjonssekretær, og la også frem en kostnadsoversikt. 

Kostnadsoversikten viste at det bl.a. pga besparelse på Kiwanisnytt (utgår som 

papirutgave hvis Årsmøtet vedtar DS-forslaget) ikke vil bli endring i 

medlemskontingenten. I tillegg vil problemet med Kiwanisredaktør være løst da den 

oppgaven vil være en av organisasjonssekretærens oppgaver/ansvar. 

Etter en grundig behandling, hvor bl.a. leder i LSP-komiteen, Gøran, kunne opplyse at 

gjeldene vedtekter ikke er til hindring for en organisasjonssekretær, vedtok DS å 

fremme følgende forslag til Årsmøtet 2013: 

«Distriktsstyret gis fullmakt til å engasjere en organisasjonssekretær på åremål, med 

en engasjementstid på 3 år. Ordningen igangsettes så raskt som mulig i Kiwanisåret 

2013-2014.» 

Den fremlagte oversikten (oppgaver/ansvar/kostnad) blir grunnlagsvedlegg til nevnte 

årsmøteforslag. 

 

 

 

B 

DS 4.43 EVALUERING/KLUBBHØRING AV KIDNs SAMARBEIDSAVTALE MED 

MENTAL HELSE UNGDOM: 

Samarbeidsavtalen går ut 31.12.2013, og selv om det er vedtatt at fellesprosjekter (nye 

eller videreføring) i KIDN skal behandles/vedtas på Årsmøter, har distriktsstyret 

praktisert å la klubbene få anledning til å gi en rådgivende uttalelse til DS. 

På denne bakgrunn sendte distriktssekretæren ut, til alle klubbene i KIDN, et 

evalueringsgrunnlag for vurdering av MHU-avtalen. 

B 
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Distriktssekretærens oppfølging har gitt følgende resultat: 

Antall klubber som ønsker å videreføre avtalen = 24 

Antall klubber som IKKE ønsker å videreføre avtalen = 32 

Antall klubber som har gitt «blank» tilbakemelding = 7 

Antall klubber som ikke har gitt tilbakemelding = 5 

Sum antall klubber i KIDN = 68 

Klubbenes rådgivende tilbakemelding viser et flertall for IKKE å videreføre 

samarbeidsavtalen med MHU, men et flertall av DS mente at den debatt som hadde 

vært i det såkalte «offentlige rom» (presse, TV og andre media) om MHUs økonomi, 

kan ha påvirket enkelte klubber til å stemme på feil grunnlag. 

På den bakgrunn gikk et flertall av distriktsstyremedlemmene, på tross av 

klubbhøringsresultatet, inn for å fremme følgende forslag til årsmøtet 2013: 

 

«Samarbeidsavtalen med Mental Helse Ungdom videreføres i ytterligere to (2) år fom 

1.1.2014». 

  

DS 4.44 FORSLAG TIL ENDRING AV GJELDENE EGENKAPITALBESTEMMELSE: 

Endringsforslagets begrunnelse er som følger: 

DS mener at KIDN ikke skal være et kapitaloppbyggende organ (til dette skal SKIDNF 

benyttes). DS kan heller ikke se at KIDN, verken av likviditetsmessige, 

økonomisikkerhetsmessige eller andre årsaker, har behov for en egenkapital av samme 

størrelse som årsomsetningen for drift. 

 

På den bakgrunn, og med bifall fra Kontrollkomiteen, vil DS fremme følgende forslag 

til Årsmøtet 2013: 

 

«Årsmøtevedtak fra 2008 som lyder «den regnskapsmessige egenkapital i KIDN skal 

være lik en årsomsetning» - erstattes med  - «den regnskapsmessige egenkapital i KIDN 

skal være minst 70% av gjeldene driftsårsomsetning». 

  

B 

DS 4.45 ANNONSERING PÅ KIDNs HJEMMESIDE: 

KIDN har mottatt forespørsel om mulig annonsering på hjemmesiden. Leder av PKU-

komiteen, Asbjørn Schjølberg, viste til KIs vedtekter (side 40 pkt 161) der det gis rom for 

slik annonsering under bestemte betingelser. 

DS forholder seg til KIs vedtekter, men legger inn en egen presisering om at 

annonsering kun skal knyttes opp mot KIDNs sponsorer og/eller samarbeidspartnere. 

Ansvar for utforming og plassering tillegges webmaster. 

 

B 

DS 4.46 KIDNs OPPMERKSOMHET/GAVE TIL NY KLUBB: 

DS besluttet følgende: 

«Guvernøren sørger for innkjøp av et presidentkjede med ett navneskilt, inngravert 

med navnet på den nye klubbens charterpresident. Guvernøren eller guvernørens 

stedfortreder overrekker presidentkjedet på aktuelle klubbs charterfest». 

 

Webmaster legger teksten inn i Kvalitetshåndboken. 

 

B 
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DS 4.47 KIWANISDUKKEN - KINAPRODUSERT: 

Viseguvernør for Divisjon Buskerud kunne meddele at saken fra KC-Nedre Eiker var 

trukket. 

Distriktssekretæren gikk igjennom brevet fra KC-Oslo St. Halvard og fikk fullmakt til å 

sende svarbrev til klubben på vegne av distriktsstyret, med henvisning til at 

distriktsstyret fastholder tidligere vedtak i saken. 

 

B 

DS 4.48 NOTAT FRA ALF B. HENRIKSEN: 

DS var av den oppfatning at dette notatet er et godt arbeidsdokument ved evaluering 

av Kontrollkomiteens mandat og instruks, og oversender notatet med anbefaling til 

distriktsstyret for 2013-14 om å foreta nevnte evaluering på DS 1 2013-14. 

B 

DS 4.49 FORESLÅTT GUVERNØR 2013-14: 

Det forelå ingen navn, og DS ba nominasjonskomiteen være aktiv. 

R 

DS 4.50 ÅRSMØTESAKER 2013: 

Det var ikke innkommet saker fra klubbene, men tidsfristen går ikke ut før 5. juni 2013. 

Følgende årsmøteadministrative saker ble fastlagt: 

FULLMAKTSKOMITE: Det er tidligere vedtatt at Årsmøtets Fullmaktskomite skal være 

det aktuelle Konvents «prosjektkomite». 

VALGKOMITE: Skal bestå av minst tre personer som alle er delegater eller «at large 

delegater». Må derfor oppnevnes av guvernøren når delegatlisten er klar. 

MØTEDIRIGENT: Guvernørens forslag: Tore Brynslund (har takket JA). 

PARLAMENTARIKER: Guvernørens forslag: Gøran Hurtig (har takket JA). 

REFERENT I TILLEGG TIL DISTRIKTSSEKRETÆR: Guvernørens forslag: Terje K. 

Christensen (har takket JA). 

TELLEKORPS: Valgkomiteen velger tellekorps. 

 

R/B 

 EVENTUELT  

DS 4 1: Divisjon Viken søker om Konventarrangement for 2016 (blir første arrangør av 

Konvent over 2 dager såfremt Årsmøtet 2013 vedtar DS-forslag – se sak 4.37). 

 

2: Guvernør Arne Johan la frem en formel søknad fra viseguvernør Helge Bagøien om 

bidrag til levering/utsending av Kiwanisdukker (Kinadukkene). 

DS var enstemmig i beslutningen om at DS, av prinsipielle grunner, IKKE gir direkte 

pengestøtte til klubbaktiviteter, utenom aktiviteter som inngår i Humanitærkomiteens 

prosjektsøkeprosess. Den samme beslutning gjelder ønsket om støtte til 

brosjyremateriell. 

Guvernøren meddeler denne beslutning til viseguvernør Helge Bagøien. 

 

3: Ralph Castellan la, på vegne av Humanitærkomiteen, frem forslag om å inngå 

avtale/abonnement med et firma som heter SCAN4NEWS som har en tjeneste som 

kalles «TILSKUDDSPORTALEN». Denne tjenesten viser oversikt over, og holder til 

enhver tid oppdatert, alle mulige tilskuddsordninger hvor det kan søkes om 

prosjektmidler, og han mente dette ville være et helt nødvendig «verktøy» i den 

fremtidige prosjektsøkeprosess.  
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Abonnementet har en engangskostnad på NOK 3.000 og en månedlig kostnad på NOK 

1.000. Ralph mente abonnementskostnadene vil dekke seg selv gjennom fremtidige 

prosjektmidler. 

DS besluttet å gi Ralph fullmakt til å inngå en avtale, og avtalen signeres av guvernør 

(for tiden Arne Johan) og prosjektkoordinator (for tiden Ralph).  

En forutsetning for avtaleinngåelsen er at den gjøres ettårig med mulighet for 

videreføring, og at den i god tid før videreføringsfristen skal fremlegges for DS for 

evaluering.   

 

 Guvernør Arne Johan hevet møtet, presis i henhold til dagsordentiden, og takket 

forsamlingen for god møtedisiplin og  positive bidrag til gode beslutninger.   

 

Han ønsket alle vel hjem.  

 

NESTE DS-MØTE (DS 5) ER: Lørdag den 7. september 2013  

 

 

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 


