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Referat fra Distriktsstyremøte Nr 1. 2011-2012 
Tid: Søndag 4.sept. kl 14.00-16.15. Sted: Quality Hotel Mastemyr 

  2.utg.18.09.11 

Sak nr. Sak  
DS.1 Åpning – velkommen/Hymnen. 

Kort presentasjon 
Møtet ble åpnet med Kiwanis Hymnen og det nye Kiwanisårets guvernør Ralph 
ønsket velkommen. 
Guvernøren informerte om sykdommen til Dag. Vi ønsker ham lykke til og 
velkommen tilbake til DS 2 i Kiwanis året 2011-2012. 
 
En kort presentasjon av alle medlemmene i DS ble gjennomført. 
 
Trustee Wen-Pin Su kom med en kort hilsen fra Kiwanis International og ønsket 
oss lykke til med det nye Kiwanis året. Dersom vi har spørsmål så er han 
disponibel, og vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe oss. 
 

 

DS.1.01 Innkallingen ble godkjent. 
Agendaen ble godkjent. 
 
Ralph orienterte om hvem møter fast i DS. De er som følger: Distriktsstyret og 
ledere av følgende komiteer: Humanitærkomiteen, PR-kommunikasjons- og 
Utdanningskomiteen og Vekstkomiteen. De øvrige komiteene møter ved 
innkalling.  
 
DS vil dette Kiwanis-året ha 2 overnattingsmøter og de 4 andre vil være 
dagsmøter. 
 

B 

DS.1.02 Distriktsprosjekt forslag ble presentert på Årsmøtet.  
DS må se nærmere på saken, og den blir tatt opp på DS 2. 
 
Albaniahjelpen, avklaring vedrørende Distriktsprosjekt, utsettes til neste møte. 
Det vil bli utarbeidet forslag til DS-medlemmene, og en beslutning tas på DS2. 
 

B 

DS.1.03 Kort rapport, kurs tilskuddsordninger. 
I Norge finnes det 25.000 tilskuddsordninger. Lag og organisasjoner kan søke. 
Søkerantallet er lite og alle tilgjengelige midler deles dermed ikke ut i løpet av et 
år. Distriktet søker for alle land i District Norden (Danmark, Norge, Sverige). 
Sverige har kanskje tilsvarende ordninger som vi kan dra nytte av? 
 
 
 
 

B 
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Guvernør Ralph har allerede deltatt på et kurs for å lære seg hvordan skrive en 
profesjonell søknad der Kiwanis kan hente inn midler til prosjekt som evt. 
Kiwanis dukken, Burn Camp etc.  Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse 
og budsjett. Midlene settes på egen konto evt. humanitært fond hvor pengene 
fordeles etter behov. Prosjektene skal være nye og følges opp som 
distriktsprosjekt. Nevnte prosjekter må dermed gis nytt navn. De vil bli organisert 
og administrert på rett måte.  
 
Ralph vil i løpet av nærmeste fremtid delta på et oppfølgningskurs. 
 

DS.1.04 Budsjettforslag 2011 – 2012 
Prioriterte aktiviteter – økonomiske konsekvenser 
− Forslaget presentert. Diskusjon på antall medlemmer benyttet i forslaget 
− Hvilke aktiviteter skal vi gjennomføre og vi må budsjettere deretter. Hvilke 

aktiviteter er aktuelle og bør legges inn som fellesprosjekter? 
− Utgifter til Kiwanis Nytt bør ikke reduseres. Bladet må komme frem til hvert 

enkelt medlem. Kun elektronisk utgave bør komme i fremtiden (den er 
allerede til stede) 

− Vi skal ha fokus på kostnader på utgiftssiden ,og regnskap kommer som egen 
post på alle DS møter dette Kiwanis året. Disponere de midler vi rår over slik 
at vi kommer i havn 
 

Husk vi er et arbeidende styre. Vi skal alle komme med innspill som bidrar til 
bringe Kiwanis videre.  
Budsjettforslag vedtatt. 

 

B 

DS.1.05 Saker fra Årsmøtet 
Saken overføres til DS 2. Da denne sakslisten ikke var oversendt fra det 
avtroppende DS 
 

B 

DS.1.06 Overførte saker fra DS 2010 – 2011 
Sakene tas opp på DS 2. Da denne listen ikke var kommet fra det avtroppende DS 
 

B 

DS.1.07 Eventuelt 
Webmaster Asbjørn: 

Distrikts e-post adresser blir overført til de nye tillitspersonene og klubbene. Pass 
på at Asbjørn får din korrekte e-postadresse. 
Klubbene må sende sine korrekte e-postadresser (president, kasserer, sekretær) til 
Asbjørn slik at han får lagt inn korrekt adressat på klubbene. 
 
PR komiteen v/Asbjørn: 

Sørg for at man benytter korrekt logo, heading, K-blå stripe (korrekte farger). Info 
finnes på hjemme siden vår. 
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Humanitærkomiteen v/ Heidie: 

Burn Camp skal evalueres i Kiwanis året 2011-2012 
 

DS.1.08 Guvernørens appell og avslutning 
Guvernør Ralph har sendt ut et informasjonsskriv om Kiwanis og vår humanitære 
organisasjon til store radioselskap og TV-stasjoner og bedt om et 
informasjonsmøte. Han har fått ett konkret svar. 
Skrivet blir sendt til alle klubber for at de skal kunne ta kontakt med sine lokale 
radio/TV stasjoner. 
 
Skjortene som Distriktsstyret skal benytte som reklame – kommer til neste DS. 
De er et ledd i PR fremstøtet. Dette vil gjøre Kiwanis mer synlig i distriktet vårt.  
Til orientering: Kiwanis skjortene er betalt personlig av hvert enkelt medlem i 
Distriktsstyret. 
 

 

B = Beslutningssak, O = Orientering 
 

Møtet avsluttet kl. 15.50 
 
 
Med Kiwanis hilsen 
 
Tove Fiksdal 

Stedfortreder for  
Dag Gladsø, Distriktssekretær 
 

 


