
Kiwanis International District Norden 

 
 

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 5 2011-2012  
Tid: Fredag 7. september kl 1400 - 1700  

Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Arendal 
 

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: Lorentx Axberg 

Foreslått guvernør: Mona Hurtig Viseguv. Sørlandet: Terje K. Christensen  

Leder Lovkomiteen: Gøran Hurtig Viseguv. Vestfold: Hilde Meyer 

Leder 

Humanitærkomiteen: 
Heidie Ringsby Viseguv. Vestlandet:   Fraværende 

Leder Vekstkomiteen: Paul Mannes Viseguv. Viken: Øistein Klemp 

Leder PKU-komiteen:  Asbjørn Schjølberg Viseguv. Østfold:  Olav R. Haugen 

Leder Kontrollkomiteen Hans-Olaf Teppen   

Leder Konventkomiteen Tore Brynslund   

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE TILSTEDE: 14  

Styret var beslutningsdyktig. 

 

I tillegg møtte KI-EF president Paul Inge Paulsen og International Trustee Oskar Gudjònsson. 

 

  

 

Sak nr.  Sak Mrk.     

DS 5 Åpning – velkommen 

Møtet ble åpnet med Kiwanishymnen.  Guvernør Ralph Castellan ønsket velkommen, 

og håpet på et møte preget av saklighet og beslutningsdyktighet. 

 

 

DS 5 Innkallingen ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent med innsetting av en ny post: Sak DS 5.48 - Årsmøtesaker. 

Referat fra DS 4 ble godkjent uten merknader. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 5 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Distriktskasserer Øyvind Breivik meddelte at KIDN endrer praksis med inntektsføring 

av mva-refusjon. Denne føringen vil ikke finne sted FØR beløpet er mottatt og registrert 
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på konto, dvs at beregnet beløp er ikke med i forslaget til budsjett for 2012-13. 

Kontrollkomiteen er enig i denne nye praksis, og det ble besluttet å innføre denne 

praksis fom 2012-13. 

Øyvind presiserte at alle kvitteringer/reiseregninger som aktuelle personer har for 

inneværende Kiwanisår, MÅ være distriktskasserer i hende innen 10. oktober 2012. 

Regninger innsendt etter den dato vil ikke bi refundert. 

For øvrig er økonomien så langt i henhold til budsjett. 

Øyvind fremhevet det gode samarbeidet med Kontrollkomiteen. 

Forsamlingen ga Øyvind kompliment for ryddig og oversiktlig presentasjon. 

 

DS 5 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER: 

Se under sak DS 5.46 

 

DS 5 VEKSTKOMITEEN ORIENTERER: 

Se under sak DS 5.45 

 

DS 5 PKU-KOMITEEN ORIENTERER: 

Se under sak DS 5.44 

 

DS 5 KONTROLLKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Hans-Olaf Teppen gikk igjennom komiteens forståelse av sitt mandat og 

det var konsensus i forsamlingen om komiteens mandatforståelse. Selv om komiteen er 

av den oppfatning at KIDN er godt innenfor aktuelle myndigheters definisjon på 

«seriøse» organisasjoner, gikk Hans-Olaf igjennom de punktene som komiteen mente 

burde videreføres og de punktene som burde endres/legges til i KIDN’s 

økonomirutiner. Komiteen vil ha tett kontakt med distriktskassereren slik at noen av 

punktene kunne gjennomføres allerede i regnskapsoppsettet for 2011-12. Videre hadde 

Hans-Olaf registrert at KIDN ikke har sendt regnskaper til Brønnøysundregistret i de 

siste årene, selv om organisasjonen hadde forpliktet seg til dette.  

Etter Hans-Olafs gjennomgang ble følgende punkter besluttet overført til DS 2 2012-13: 

1=Ansvar og rutiner for innsending av regnskaper til Brønnøysundreg. 

2=Distriktskasserer undersøker reglene for lønnsinnberetning av bilgodtgjørelse. 

3=Fastlegge gode, positive rutiner (regelverk) for viseguvernørenes innsyn i klubbenes 

økonomi (hensikten med dette er å hjelpe klubbene med økonomiske rutiner som 

imøtekommer både Kiwanisreglementet og aktuelle myndigheters krav). 

 

R/B 

DS 5.40 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 4.26 – Kiwanisdukken – produksjon i Kina. 

Øistein Klemp, viseguvernør i Divisjon Viken, kunne opplyse at produksjonsfirmaet i 

Kina kunne legge frem dokumentasjon på at det ikke inngikk såkalt «barnearbeid» og 

at alle EU-krav er oppfylt. 

Dukken vil koste NOK 12,- pr stk ferdig pakket og levert.  

Et eks av «Kina-dukken» vil bli presentert på DS 2 2012-13, og deretter eventuelt sendt 

en prøvedukke til hver klubb. 

KC Oslo St. Halvard hadde allerede gått til innkjøp av 5.000 dukker. 

Det presiseres sterkt at tilbudet om kjøp av «Kina-dukken» KUN skal være et 

ALTERNATIV til allerede praktiserende produksjon (klubbenes egenproduksjon samt 

gjeldene norske og svenske underleverandører). 

 

R 
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DS 5.41 

 

OPPFØLGINGSSAK: 

DS 4.32 – Eliminate – kostnadsoversikt/aktivitetsplan: 

Prosjektkoordinator Hilde Meyer kunne dessverre ikke legge frem noen 

kostnadsoversikt eller fremdriftsplan da det på nåværende tidspunkt dessverre fortsatt 

manglet flere koordinatorer (både distrikts og klubbkoordinatorer – det er tidligere 

bestemt at respektive viseguvernører er Divisjonskoordinatorer).  

Pr. dato var det kommet inn ca NOK 400.000 dvs vi har reddet 40.000 liv. Hilde kunne 

fortelle at den lokale Konventkomiteen, istedenfor å kjøpe inn blomster til aktuelle 

mottakere og dekorasjon, hadde laget et Eliminategavebrev, hvert pålydende NOK 

150,- som ble utlevert. En MEGET god ide, og dette gavebrevet kan kjøpes av alle ved 

henvendelse til Hilde, til en pris av kr 25 pr stk. Gavebrevets beløpsstørrelse er det 

selvfølgelig opp til hver enkelt klubb å bestemme. 

Hilde ville gjerne ha ideer om hvilke tiltak den enkelte klubb og/eller divisjon mente 

kunne være bra for å samle inn midler til Eliminate og ideforslag kan sendes til Hilde. 

Hun hadde selv en ide om å selge en Kiwanisblå orkide til bedrifter, og ønsket at 

viseguvernørene tok dette opp med respektive klubber og ga henne en rask 

tilbakemelding om interessen.  

  

R 

 

DS 5.42 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 4.35 – Rutiner ved fellesinnsamlinger til humanitære katastrofer: 

Distriktskasserer Øyvind kunne meddele at gjenstående midler, slik de fremkommer i 

balansen pr. 1. oktober 2011, vil bli overført til rette mottakere, og dermed avsluttet i 

balansen pr. 30. september 2012.  

Det ble stilt spørsmål om hvilke rutiner KIDN har for å unngå slike 

«innsamlingsetterslep» i fremtiden. Øyvind kunne opplyse at de regnskapsrutiner som 

DS tidligere har vedtatt (DS 4.34) samt med tillegg av de rutiner som Kontrollkomiteen 

nå har anbefalt, fører til at slike uheldige «innsamlingsetterslep» ikke vil være mulig i 

fremtiden. 

Det ble også stilt spørsmål om ikke SKIDNF burde overta all fellesinnsamling i KIDN. 

Dette spørsmålet ble imidlertid diskutert på DS 4.35 hvor det ble besluttet at KIDN 

fortsatt skulle ha en humanitærkonto for raskere å kunne formidle hjelp i akutte 

situasjoner.   

 

R 

DS 5.43 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 4.39 – Felles klubbygging i KIDN og Distrikt Island/Færøyene: 

Under debatten om forslaget til samarbeidsavtale fremkom det opplysninger fra KI 

Trustee Oskar Gudjònsson som førte til at saken ble utsatt, med det mål at både selve 

avtaleteksten, dens intensjon, kostnadsoversikt, tiltaksplan og fremdrift (prosjekttid) 

legges frem på DS 4 2012-13. Guvernør Ralph tar ansvaret med oppfølging av saken.  

 

B 

DS 5.44 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 4 – Veiledning i prosjektarbeid: 

Denne «veiledningen» skal være et hjelpemiddel for klubbene i å komme gang med 

humanitære prosjekter. PKU-komiteen samarbeider her med Humanitærkomiteen. Det 

vil bli gitt en nærmere orientering om resultat/fremdrift på DS 2 212-13. 

 

R 
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DS 5.45 OPPFØLGINGSSAK: 

DS 4 – Vekstkomiteen: 

Komiteleder Paul Mannes var glad for at neste guvernør Arne Johan Sigstad hadde tatt 

forslaget fra Øyvind Breivik om å omdøpe Vekstkomiteen til Klubbutviklingskomiteen, 

til etterretning. Ordet «vekst» hadde nå etter hvert fått et noe negativt preg ute blant 

klubbene, og ordet «klubbutvikling» var mye mer positivt ladet. 

Paul kunne melde at det, etter en telefonrunde blant mange klubber, viser seg at flere 

klubber nå var «modne» til å forsøke å starte nye klubber eventuelt satellittklubber. 

For øvrig var prosjekt «Fana» og prosjekt «Bærum» nå i gang. KC-Bærum har fått 

tilsendt ca 2.000 personnavn, hvorav ca 300 vil få tilsendt invitasjonsbrev. KC-Fana 

hadde fått tilsendt ca 1.700 navn, hvorav ca 300 vil få tilsendt invitasjonsbrev. KC-Skien 

hadde fått tilsendt ca 1.500 navn i området rundt Notodden, hvorav ca 200 vil få 

tilsendt invitasjonsbrev, og Vekstkomiteen selv skal invitere ca 250 personer på Stord. 

På bakgrunn av denne omfattende komiteaktivitet mente DS at komiteen hadde 

håndtert ekstrabevilgningen tilfredsstillende.  

 

R/B 

DS 5.46 OPPFØLGINGSSAK: 

Burn Camp – ny samarbeidsavtale: 

Komiteleder Heidie Ringsby orientert om komiteens aktiviteter og DS mente at 

komiteen hadde håndtert ekstrabevilgningen tilfredsstillende. 

Ny avtaletekst for samarbeidet med Burn Camp ble fremlagt, og med rettelse av 

avtalens utløpsdato, som er 31.12.2014, ble avtalen godkjent. 

 

R/B 

 INNKOMNE SAKER:  

DS 5.47 NY PC TIL HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteleder Heidi orienterte om sitt behov for ny pc. Den gamle var nå »utgått på 

dato» og komiteen hadde behov for ny pc til sitt arbeid. 

Spørsmålet utløste ønske om en prinsippdebatt om hvem i DS som skal få Kiwanis-pc, 

og det ble besluttet å utsette behandlingen av dette spørsmålet til DS 2 2012-13. 

Humanitærkomiteens akutte behov ble dekket ved at guvernørens Kiwanis-pc (som 

ikke er i bruk) blir overtatt av komiteen. 

 

B 

DS 5.48 ÅRSMØTESAKER: 

De enkelte sakene ble gjennomgått og konkludert som følger: 

Guvernørens forslag til: 

Møtedirigent: Tore Brynslund 

Fullmaktskomite: Den lokale Konventkomiteen 

Valgkomite: Steinar Johnsen, Thor Christian Berg, Liv Gisholt 

Parlamentariker: Gøran Hurtig 

Referent (i tillegg til distriktssekretæren): Hilde Meyer. 

DS bifalte guvernørens forslag og forslaget vil bli lagt frem for Årsforsamlingen for 

godkjennelse. 

Under «innkomne forslag» vil sak med vedlegg nr 8 (forslag til kandidat som 

styremedlem i KI) utgå. Årsaken ble forklart av KI-EF president Paul Inge Paulsen, og 

er som følger: Den henvendelse som distriktssekretæren hadde fått fra KI-sekretær 

B 
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Denise Parker skulle IKKE vært sendt til distriktssekretærer i KI-EF. Rutinene for 

utvelgelse av kandidater til KI-styret fra KI-EF er bestemt av KI-EF Bylaws, og denne 

prosess styres av sekretæren i KI-EF. Distriktssekretærene i de distrikter i KI-EF som er 

såkalt valgbare, vil motta en henvendelse fra sekretæren i KI-EF, hvor det vil fremgå 

hvilken prosedyre som videre skal benyttes.  

Sak med vedlegg nr 9 (samarbeidsavtale KIDN og distrikt Island Færøyene) vil også 

utgå (se beslutning under DS 5.43). 

 

Deretter fremla Tore Brynslund forslag til sin «møteplan» som møtedirigent, og 

forslaget ble godkjent.   

 

DS 5 EVENTUELT: 

Pkt 1: Distriktssekretær Dag Gladsø kunne melde at KIDN og alle Kiwanisklubbene i 

Norge nå var forhåndsgodkjent av Skatteetaten som mottaker av skattefrie bidrag, dvs 

at bidragsytere til våre humanitære prosjekter/aktiviteter kan få fratrekk på sin 

selvangivelse (gjelder både privatpersoner og bedrifter) for et minstebeløp på NOK 500 

opp til et maksbeløp på NOK 12.000. 

Det ble besluttet å avvente den endelige godkjennelse fra Skattedirektoratet før vi går 

«offisielt» ut med dette, dvs at klubber og KIDN kan anmerke dett på sine standard 

brevark/maler. 

 

Ingen flere saker under Eventuelt. 

 

R/B 

DS 5 Dette DS-møtet var Ralphs siste møte som guvernør og han takket forsamlingen for 

særdeles konstruktivt og hyggelig samarbeid gjennom året som er gått. Deretter hevet 

han formelt møtet.  

 

Neste DS-møte er søndag den 9. september 2012.  

 

R: Rapportering 

B: Beslutning/vedtak 

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

DS (Distriktsstyret) 

DR /Divisjonsråd) 

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 2011-12 


