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REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 27. OG 28. APRIL 2013 
 
Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen. 
Deltakeroversikt og agenda – se egne vedlegg.  
Agendaen ble gjennomført som oppsatt. 
 
LØRDAG 27. APRIL: 
 
«ÅPNING M/VELKOMST»: 
Leder av PKU-komiteen, Asbjørn Schjølberg (konferansens administrative leder) foretok den formelle åpning 
og ga ordet til nåværende guvernør, Arne Johan Sigstad.  
Arne Johan ønsket alle deltakerne hjertelig velkommen og håpet at alle ville få en fin konferanse med mye 
«motivasjon». Han understreket at den viktigste person, ikke bare på denne konferansen, men i hele 
Kiwanisorganisasjonen, er det enkelte medlem, og at det derfor er svært viktig at det enkelte medlem virkelig 
blir «motivert» for å kunne være en god ambassadør for Kiwanis. Han overrakte neste guvernør, Mona Hurtig, 
guvernørkjede slik at hun kunne føle seg som en «riktig» guvernør under denne konferansen. 
 
«FORVENTINGER OG MOTIVASJON»: 
Neste guvernør, Mona Hurtig, gjennomgikk konferansens mål og hensikt, og presenterte DS-medlemmer og 
KIDN-komiteer for Kiwanisåret 2013-14. Det gjøres oppmerksom på at Divisjon Vestlandet og Divisjon 
Østfold, pr dato, ikke har valgt viseguvernør for 2013-14. 
 
«PRAKTISKE OPPLYSNINGER – OPPROP/PRESENTASJON»: 
Asbjørn ga forsamlingen nødvendige praktiske opplysninger, og fremførte deretter fine ord skrevet av Søren 
Kirkegård. Asbjørn viste frem en blomsterkrukke – som ikke hadde noen blomst – bare jord, og mente at det 
viktigste grunnlaget for å være «motivasjonsmottakelig» er at den enkelt vet hvor man står, mao stikker 
fingeren i jorda – noe Asbjørn så gjorde!  
Forsamlingens lattermilde – men allikevel positivt alvorlige reaksjon, viste at Asbjørn hadde nådd frem med 
sitt gode poeng. 
Deretter fikk forsamlingen, i plenum, prøve seg på Asbjørns «Kiwaniskunnskaps-Qvis». 
 
«KIWANISKUNNSKAP»: 
Asbjørn gjennomgikk, og definerte, Kiwanis 6 prinsipper. Videre tok han for seg KIDNs verdigrunnlag og 
mål, herunder organisering, roller og oppgaver. Han gikk også igjennom deler av KIs vedtekter, herunder 
Distriktets og klubbenes forpliktelser. Han konkluderte med at det ikke er mulig å være en GOD 
Kiwanisambassadør uten å ha GOD Kiwaniskunnskap. 
 
«GRUPPEOPPGAVE 1»: 
Forsamlingen ble delt inn i grupper, og fikk utlevert oppgaven. Det vises til eget vedlegg vedr oppgavens 
innhold og resultat. 
 
«ENDRINGER I STANDARD KLUBBLOV»: 
Leder i LSP-komiteen, Gøran Hurtig, gjennomgikk aktuelle endringer i den nye klubblovteksten, og viste 
forsamlingen hvordan den enkelte klubb skal gå inn på KIs webside for der å kunne fylle ut/lage sin egen 
klubblov. Han presiserte at den nye loven består av 3 deler: Den første delen har fast/standard tekst (klubbene 
kan ikke endre noe) – den andre delen har også fast/standard tekst, men her MÅ klubbene fylle ut ALLE 
rubrikkene – den tredje delen er til for den enkelte klubbs egne, interne regler.  
Det vil bli lagt ut en bruksanvisning på KIDNs webside som viser hvordan klubbene skal gå frem. 
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«PLANLEGGINGSSYKLUS OG PLANGRUNNLAG»: 
Asbjørn viste frem det flotte plansyklusskjema (som finnes på KIDNs webside), og understreket viktigheten 
av ALLE (guvernør, viseguvernør, presidenter) planlegger sine aktiviteter i GOD tid før aktuelle Kiwanisår 
starter.  
 
«GRUPPEOPPGAVE 2»: 
De forskjellige gruppene fikk utlevert oppgaven. Det vises til eget vedlegg vedr oppgavens innhold og resultat. 
 
 
«FELLES MIDDAG – SOSIALT SAMVÆR»: 
Alle deltakerne samlet seg til en uformell, men svært hyggelig og velsmakende middag. Samtalene, både 
under middagen og ut over kvelden, dreide seg for det meste om Kiwanisorganisasjonens fremtid, så det var 
tydelig at alle mente det sosiale samværet var en meget viktig del av selve konferansen. 
 
SØNDAG 28. APRIL: 
 
«MOTTO OG MÅL FOR 2013-2014»: 
Neste guvernør, Mona Hurtig, har valgt følgende motto/valspråk for 2013-14: «För Kiwanis i framtiden». 
Mona uttrykte glede over at det var så mange som hadde meldt seg på denne konferansen for å la seg bli 
«motivert». Hun gikk deretter igjennom sine prioriterte delmål, som alle har til hensikt å oppnå målsetninger 
nedfelt i KIDNs Strategidokument. Hun la også frem en planleggingssyklus for sine/distriktets aktiviteter, men 
understreket at det kan bli noen endringer da hun ønsket å diskutere aktivitetsdetaljer med distriktsstyret på 
DS-4 i mai 2013.  
 
«MEDLEMSANSVARLIG»: 
Dette punktet var ikke satt opp på Agendaen, men ansees å være så viktig at KIDNs medlemsansvarlig, Tove 
Fiksdal, fikk ordet. Hun presiserte VIKTIGHETEN av å sende inn ALLE aktuelle medlemsendringer til henne 
(medlemsreg@kiwanis.no) på tilhørende rapportskjemaer (som alle finnes på KIDNs webside) straks en 
eventuell medlemsendring (herunder også adresseendring) skjer. 
 
«ØKONOMISKE RUTINER»: 
Pkt 1: 
I fravær av distriktkasserer Øyvind Breivik, gikk Asbjørn igjennom økonomipunktet som er nedfelt i Håndbok 
for Kiwanis tillitsvalgte, og presiserte viktigheten av å være redelig i all økonomibehandling. 
Pkt 2: 
Leder av Kontrollkomiteen, Hans-Olaf Teppen, presiserte viktigheten av å finne en god balanse mellom det å 
være «åpen/transparent» både i organisering og økonomibehandling, og ALLTID følge gjeldene regelverk, 
både nasjonalt og internt i Kiwanis. Han understreket også at Kontrollkomiteen ikke bare er til for å 
«kontrollere», men like mye være et hjelpemiddel for klubbene og distriktsstyret opp mot aktuelle 
myndigheter og regelverk. 
Pkt 3: 
KIDNs prosjektkoordinator, Ralph Castellan, gjennomgikk koordinatorens oppgaver og ansvar, og presiserte 
VIKTIGHETEN av at klubbene tar kontakt med han (via Humanitærkomiteen), både for avtale om et besøk 
for søknadsopplæring og straks de har et prosjekt de ønsker å søke bidrag til. 
 
«HUMANITÆRKOMITEEN»: 
I fravær av komiteens leder, Heidie Ringsby, gjennomgikk Asbjørn komiteens mandat, herunder informasjon 
om KIDNs definerte fellesprosjekter (MHU-BC-Kiwanisdukken-Kiwanismodellen + Albaniahjelpen). Han 
viste også til foreliggende «kokebok» for oppstart av aktiviteter som kan defineres innenfor Kiwanismodellen. 
 
«ELIMINATE»: 
Eliminatekoordinator Hilde Meyer kunne meddele at hun nå endelig hadde fått hjelp. Lennart Carlsson, KC-
Nesodden, er nå med i Eliminatekomiteen. Videre kunne Hilde fortelle at komiteen nå hadde et meget godt 
samarbeid med UNICEF, og at de skulle ha et fellesmøte på fredag den 3. mai, hvor fremtidig aktivitet skulle 
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diskuteres. Konventet i Sarpsborg 2013 vil bli et «Eliminatekickoff» og hun håpet at alle klubbene i KIDN 
deretter tar offensive grep for egne klubbaktiviteter rettet mot Eliminate. Hun berømmet KC-Haugesund Kaia 
for å ha gitt NOK 50.000 til Eliminate, som et resultat av et kunstlotteri.  
Alle nødvendige detaljer/oppdateringer om Eliminate ligger på KIDNs webside og på websiden til KI. 
Etter en spontaninnsamling blant konferansens deltakere kom det inn NOK 2.820. 
 
«PKU-KOMITEEN»: 
Leder av komiteen, Asbjørn Schjølberg, gjennomgikk og definerte komiteens mandat. Han henviste videre til 
KIDNs webside, der det nå finnes informasjon om ALT det en klubb eller et medlem (eller et potensielt 
medlem) har behov for. Han minnet også om at det, gjennom PKU-komiteen, er å få kjøpt en 
Kiwanisminnepenn som inneholder all nødvendig Kiwanisinformasjon. 
 
«KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN»: 
Leder av komiteen, Paul Mannes, ga forsamlingen først noen klubbfaktaopplysninger (antall medlemmer, 
gjennomsnittsalder osv). Deretter viste han eksempler på hvordan gode klubber arbeider, her med følgende 
stikkord: Gode møteprogrammer – god møtestruktur – gode humanitære aktiviteter. Han appellerte til alle 
klubbene om å bruke komiteen. 
 
«GRUPPEOPPGAVE 3»: 
De forskjellige gruppene fikk utlevert oppgaven. Det vises til eget vedlegg vedr oppgavens innhold og resultat.  
 
«EVALUERING/SPØRRETIME»: 
Asbjørn åpnet for «spørretime», dvs deltakerne kunne stille spørsmål omkring saker/emner de fortsatt var 
usikre på. Det var imidlertid ingen som stilte spørsmål og Asbjørn tillot seg å ta det som et tegn på at 
deltakerne hadde fått innfridd sine forventninger til konferansen. 
Sigurd Hem, vise-visepresident for KC-Sandefjord, takket for seg med å fremføre en svensk vise om 
vennskap. 
 
«AVSLUTNING»: 
Mona takket deltakerne for å ha utvist Kiwanisengasjement gjennom gode innspill under hele konferansen, og 
så fremt til et godt samarbeid i 2013-14. Hun takket konferansens administrative leder, Asbjørn, for en flott 
gjennomført konferanse, leverte tilbake guvernørkjedet til Arne Johan, og ønsket alle vel hjem.  
  
 
 


