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Referat fra Distriktsstyremøte nr. 5 - 2012-2013  
Tid: Fredag den 6. september 2013 

Sted: Quality Hotel & Resort Sarpsborg 

 

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 Hilde Meyer 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 

Tilstede Viseguv. 

Vestfold: 
Per Arnt Robertsen Tilstede 

 

Leder Lovkomiteen: Gøran Hurtig 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 
Tilstede    

Leder Past guvernør  

komite 

Tor Christian 

Berg 

Tilstede    

Leder Konventkomite Tore Brynslund Tilstede    

Leder prosjekt 

ELIMINATE 

Hilde Meyer Tilstede    

 

ANTALL TILSTEDE: 23 – HERAV 15 STEMMEBERETTIGEDE. 

Styret var beslutningsdyktig. 

 

I tillegg møtte følgende internasjonale gjester: 

Vincent Salembier – visepresident KI-EF 

Hjørdis Hardardottir – guvernør Distrikt Island 

Warren Mitchell – KIDNs Counsler 2013-14 
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     Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 5 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

Guvernør Arne Johan Sigstad åpnet møtet formelt – og Kiwanishymnen ble avspilt.  

Guvernøren ønsket gjestene velkommen og de fremførte sine hilsninger. 

Guvernøren så frem til et effektivt og hyggelig møte, og ba om møtedisiplin slik at den 

oppsatte møtetiden ble overholdt. 

 

DS 5 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 5 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referat fra DS 4 ble godkjent. 

 

 FASTE POSTER:  

DS 5 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER 

Leder i komiteen, Hans-Olaf Teppen viste til komiteens årsrapport var utsendt som 

saksdokument og som vanlig vil komiteens kommentarer/forslag bli hensyntatt under 

behandlingen av de aktuelle sakene senere i dette referat.  

R 

DS 5 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER 

Leder i Humanitærkomiteen, Heidie Ringsby, opplyste at sommerleirene 2013 for 

Mental Helse Ungdom og Burn Camp ble arrangert med vellykket resultat. 

Hun etterlyste rapportering fra KC-Oslo St. Halvard vedr utlevering av klubbens 

Kiwanisdukker. Viseguvernør Helge Bagøien opplyste at klubbene i Divisjon Viken så 

langt ikke har levert ut noen av disse dukkene, og at de vil følge opp med rapportering 

når så skjer. 

Prosjektkoordinator Ralph Castellan opplyste at det var sendt inn søknader for 5 

prosjekter til Extrastiftelsen (Kiwanismodellen – KC-Svelvik/Svelvik kommune – 

Divisjon Vestfold/Kiwanishytte i Gurvika – KC-Skien Nora/Skien kommune – 

Kiwasnisdukken/videreføring). Han hadde også igangsatt prosjektsøknad til 

Gjensidigestiftelsen og kommer med mer informasjon på DS 1 2013-14. 

Videre kunne han opplyse at deler av tidligere tildelte prosjektmidler for 

Kiwanisdukken er benyttet til utlevering av dukker til aktuelle mottakere i Kongsberg 

kommune, med meget god pressedekning. 

Han opplyste også at han hadde besøkt Divisjonsrådsmøter/klubber for å gi 

informasjon om prosjektsøknadsfremgangsmåter, og henstilte til flere 

Divisjoner/klubber om å ta kontakt. 

R 

DS 5 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER: 

Leder av komiteen, Paul Mannes, hadde, som saksdokument lagt frem et forslag til 

ansvar/plikt som han ønsket skulle nedfelles i Kvalitetshåndboken, slik at dette kan 

danne grunnlaget for handlingsplaner for klubbenes, divisjonenes og distriktsstyrets 

tiltak for klubbutvikling. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende endring: 

Setningen i pkt 1 under «Klubbansvar/plikt» skal lyde: Alle klubber bør ha en 

utviklingskomite som bl.a. består av forrige, sittende og neste president. 

Asbjørn Schjølberg påtok seg oppgaven med å legge forslaget inn i Kvalitetshåndboken. 

R/B 
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PS: Den praktiske gjennomføringen av de forskjellige rapporteringsrutiner i forbindelse 

med dette vedtaket vil bli behandlet på DS 1 2013-14. 

 

DS 5 PR-KOMMUNIKASJON- OG UTDANNINGSKOMITEEN (PKU) ORIENTERER: 

Komiteleder, Asbjørn Schjølberg, viste til komiteens årsrapport som var tilgjengelig på 

KIDNs nettside, og ga i tillegg følgende informasjon: 

PR: Fortsatt vanskelig med gjennomslag for Kiwanisaktiviteter i riksmedia. Han var av 

den oppfatning at det beste vil være å få god dekning for Kiwanisaktiviteter i 

lokalmedia. 

KOMMUNIKASJON: Han presisert viktigheten av god og korrekt kommunikasjon, og 

refererte til en tur han hadde hatt til et Divisjonsrådsmøte i Divisjon Bergen, hvor hans 

«kommunikasjonsforedrag» hadde vært vellykket (noe viseguvernør Jens Haugland 

kunne bekrefte). Han var selvfølgelig villig til å komme på besøk til flere divisjoner. 

UTDANNING: Her henviste han til den årlige Motivasjonskonferansen som distriktets 

beste arena for utdanning, og selv om det er bekreftet fra tidligere deltakere at 

Motivasjonskonferansen nå har en form som er meget bra, er det fortsatt 

forbedringspotensiale. 

Når det gjelder drift og oppgradering av KIDNs nettside (firma OXX) så vil OXX foreta 

en nødvendig oppgradering av den systemplattform som benyttes i dag. Dette vil koste 

KIDN et sted mellom NOK 100.000 og 200.000. Asbjørn hadde undersøkt flere 

alternative muligheter, men anbefalte distriktsstyret å gå for OXX. Hvis distriktsstyret 

var enig i dette skulle han innhente et mer konkret, detaljert pristilbud på 

oppgraderingskostnader (engangskostnad) og driftskostnader (årlige driftsutgifter). 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Han ønsket å endre navnet på komiteen og kommer tilbake til dette på DS 1 2013-14. 

R/B 

DS 5 LOV-STRATEGI- OG PLANLEGGINGSKOMITEEN (LSP) ORIENTERER: 

Komiteleder, Gøran Hurtig, hadde kun en orienteringssak – den nye klubbloven. 

Til Gøran og LSP-komiteens store glede hadde det kommet flere spørsmål fra klubber 

om denne nye loven, noe som viser at klubbene allerede har begynt prosessen med sin 

«egen» klubblov. 

Det har vist seg at den norske oversettelse som foreligger ikke er god nok, og komiteen 

arbeider sammen med aktuelle personer i KI for å få frem en korrekt og lettforståelig 

tekst. 

For øvrig viste han til at klubbene allerede nå, gjennom den engelske/amerikanske 

teksten, kan utforme sin «egen» klubblov og sende den inn til KI (med kopi til LSP-

komiteen).  

Gøran ønsket også å endre navnet på komiteen slik at navnet blir mer tilpasset det 

komiteen egentlig arbeider med, og kommer tilbake til dette på DS 1 2013-14. 

  

R 

DS 5 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Tore Brynslund opplyste at han, gjennom møtevirksomhet med 

prosjektkomiteen for Østfoldkonventet 2013, var sikker på at gjennomføring av dette 

Konventet blir bra. Videre opplyste han at det var god fremdrift med Konventene for 

2014 og 2015. 

R/B 
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Han ga så ordet til Ralph Castellan (som har ansvaret for opplegg til fremdrift/utvikling 

av et jubileumsskriv i forbindelse med KIDNs 50-årsjubileum som skal markeres på 

Konventet i 2015). Ralph kunne opplyse at det nå var dannet en interim prosjektkomite, 

og på vegne av denne interimkomiteen la Ralph frem følgende forslag som grunnlag for 

utarbeidelse, fremdrift og rapportering: 

1: Hovedhensikten med Jubileumsskrivet anses å være til eksternt bruk overfor 

eventuelle sponsorer og andre samarbeidspartnere. I tillegg bør hver klubb ha sitt 

eksemplar. 

2: Skrivet skal utferdiges i hefteformat (ikke i en kostbar bokform). 

3: Skrivet antas å bli på ca 100 sider med en totalkostnad på ca NOK 80.000-100.000, 

basert på et opplag på ca 500. eksemplarer. 

4: Komiteen anbefaler en årlig avsetning i budsjettet til dette formålet. 

5: Prosjektkomiteen rapporterer direkte og fortløpende til DS. For øvrig skal komiteen 

forholde seg til de rammer og pålegg som fastsettes av DS. 

Forslaget ble vedtatt mot tre (3) stemmer. 

DS 5 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER: 

Prosjektkoordinator Hilde Meyer informerte om «Eliminate-kickoffet» på lørdag, der 

det vil komme representanter fra UNICEF. Hun opplyste at komiteen hadde hatt flere 

gode møter med UNICEF. 

Hun presenterte en ny Eliminateopplysningsbrosjyre på norsk (vil komme på svensk) 

og fikk kompliment for denne flotte brosjyren. Den var utarbeidet i samarbeid med 

UNICEF, Kiwanismedlem i KC-Åsgårdstrand, Roar Hansen og trykkeriet til PKU-

komiteen. Brosjyren vil bli utlevert til klubbene på Konventet, og flere kan bestilles ved 

å ta kontakt med Hilde. 

Hun presenterte også en «pressemappe» som inneholdt forslag/eksempler på hva og 

hvordan den enkelte klubb nå kan sette i gang Eliminateaktiviteter. Denne 

«pressemappen» er, i tillegg til Eliminateaktiviteter, også et flott oppslagsverk for 

enhver annen Kiwanisaktivitet.  

Status over innbetalinger til prosjekt Eliminate er NOK 670.000 

R 

DS 5 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER: 

Komiteleder Tor Chr. Berg ga en orientering om komiteens arbeid, og minnet om at 

komiteen satt inne med betydelig Kiwaniskunnskap som klubbene kunne benytte seg 

av ved å ta kontakt med komiteen. 

R 

DS 5 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Øyvind Breivik la frem regnskapsstatus pr. 30.06.2013, og regnskapet viste så langt å 

holde seg godt innenfor budsjett.  

Han savnet pengene for Motivasjonskonferansen som ifølge guvernør Arne Johan og 

neste guvernør Mona er bevilget fra KI-EF, og Arne Johan og Mona undersøker saken. 

Vedr mulig overskudd, f.eks pga besparing av trykking av Kiwanisnytt, viste Øyvind 

til distriktsstyrets forslag til Årsmøtet 2013 vedr overskuddsdisposisjon.  

Målsettingen er å levere et ferdig regnskap på DS 1 2013-14, men dette er avhengig av at 

ALLE overholder reiseregningsinnsendingsfristene som ble presisert i mail fra 

distriktssekretæren den 3. september 2013.  

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

 

 

 

R 
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 OPPFØLGINGSSAKER:  

DS 5.51 BUDSJETT 2013-14: 

DS 4.38 – Mona fremlegger handlingsplan med budsjett for 2013-14, på DS 5. 

Mona la frem et rammebudsjett som viste at det ikke vil bli noen endring i 

medlemskontingenten for 2013-14. Hun presiserte imidlertid at flere av sakene som 

kommer opp på Årsmøtet 2013 kan innvirke på budsjettet, og at det dermed ikke er 

mulig å legge frem et godt budsjettforslag før på DS 1 2013-14. 

Distriktsstyret hadde ingen bemerkninger. 

R 

DS 5.52 ÅRSMØTESAKER: 

Tore Brynslund, som er foreslått som møteleder for Årsmøtet 2013, fremla forslag til 

gjennomføringsdetaljer for de forskjellige årsmøtesakene og fikk distriktsstyrets 

tilslutning. 

R 

 INNKOMNE SAKER  

DS 5.53 FASTLEGGE OG FORBEDRE/FORENKLE SAKSFREMSTILLINGER OG 

SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED GJENNOMFØRING AV DS-MØTER: 

Det forelå følgende forslag fra distriktssekretær Dag Gladsø (som også blir 

distriktssekretær for 2013-14): 

Dag Gladsø går igjennom gjeldene retningslinjer (nedfelt bl.a i Distriktsloven og 

Kvalitetshåndboken) samt gjeldene praksis, og legger frem forslag til 

Kvalitetshåndboktekst, til behandling på DS 1 2013-14. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

B 

DS 5.54 EVALUERING AV KONTROLLKOMITEENS MANDAT/INSTRUKS: 

Ifølge vedtak på DS 4.48 2012-13, skal denne saken tas opp på DS 1 2013-14, men det var 

gitt mulighet for distriktsstyret 2012-13 å komme med innspill.  

Det var enighet om nødvendigheten av å endre komiteens mandat/instruks da den 

nåværende viser seg å være så omfattende at den tenderer til uønsket byråkrati og er 

vanskelig å tolke. Neste guvernør Mona foreslo å gi distriktssekretær Dag i oppgave å 

komme med et evalueringsforslag, til behandling på DS 1 2013-14 (i samsvar med 

vedtaket på DS 4.48). 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

B 

 EVENTUELT  

DS 5 1: Extrastiftelsen/Lotteritilsynet: 

Ralph Castellan opplyste at det var kommet nye bestemmelser fra Extrastiftelsen som 

medfører at KIDN må være godkjent av Lotteritilsynet for å kunne søke om midler fra 

Extrastiftelsen. Lotteritilsynet krever at det skal være en «lotteriansvarlig», og Ralph 

foreslo at det skal være «den til enhver tid valgte prosjektkoordinator som er KIDNs 

lotteriansvarlig». 

Forslaget ble enstemmig vedtatt, og Ralph Castellan (nåværende prosjektkoordinator) 

tar seg av formalitetene. 

Distriktssekretæren legger vedtaket/teksten inn i Humanitærkomiteens mandat. 

2: Arkivering av KIDNs papirdokumenter: 

KIDN har ingen fast arkivplass for aktuelle papirdokumenter. Det finnes «noe» som er 

arkivert i lokalene til KC-Tønsberg, men dette er ikke tilfredsstillende. 

Distriktssekretæren forslo at han starter prosessen med å sende ut en forespørsel til de 
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klubbene som har egne klubblokaler/egne Kiwanishus om muligheten til å få leie lager 

til aktuelle dokumenter/rekvisita. 

Forslaget fikk tilslutning, og Dag legger frem resultatet på DS 1.  

3: Samarbeidsavtale med Albaniahjelpen: 

En intern misforståelse har ført til at avtalen ikke er blitt evaluert slik det er nedfelt i 

avtaleteksten, og saken settes opp til realitetsbehandling på DS 1 2013-14. 

  

Guvernør Arne Johan hevet møtet og takket forsamlingen for god møtedisiplin og 

positive bidrag til gode beslutninger.   

 

Dette distriktsstyremøte var Arne Johans siste som guvernør 2012-13, og han takket 

distriktsstyremedlemmene for godt samarbeid gjennom året, og ønsker neste guvernør 

Mona lykke til med ledelsen av sine DS-møter i 2013-14.  

  

 

 

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 


