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REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSE 14. OG 15. APRIL 2012 
 
Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen. Deltakerliste og 
agenda - se egne vedlegg 1 og 2 til dette referat. Agendaen er gjennomført som oppsatt, med et 
unntak. Det gjøres oppmerksom på at PKU-komiteen vil sende ut en egen evalueringsrapport. 
 

LØRDAG 14. april: 

 

 «ÅPNING M/VELKOMST»: Nåværende guvernør, Ralph Castellan, var forhindret fra å være 
tilstede ved åpningen og i hans fravær fremførte konferansens administrative leder, Asbjørn 
Schjølberg (også leder av PKU-komiteen), en hilsen fra Ralph og ønsket alle deltakerne 
velkommen. 
 
«FORVENTNINGER OG MOTIVASJON«: Vår neste guvernør, Arne Johan Sigstad, gjennom 
gikk konferansens mål og hensikt. Han understreket viktigheten av teamarbeid, og at alle, 
gjennom utdanning og engasjement, bestrebet seg til å utøve godt lederskap for å kunne føre 
Kiwanis i en god retning. Han presiserte også viktigheten av å ha kjennskap til hjelpemidlene -
håndbøker og hjemmesider.  
Kiwanis er en stor og viktig samfunnsaktør. Vær stolt av det, sa Arne Johan, og utdann deg slik at 
du blir en trygg og god Kiwanisambassadør.  
 
 «PRAKTISKE OPPLYSNINGER OG OPPROP»: Asbjørn gjennomgikk møteprogrammet og kom 
med noen praktiske opplysninger. MEN, før han gikk videre i programmet kom han med «dagens 
overraskelse - en lyn-quiz»: Deltakerne måtte, på sparket, svare på 10 spørsmål om Kiwanis. Dette 
var spørsmål som det enkelte Kiwanismedlem burde ha klare svar på når man er i en situasjon 
hvor noen lurer på hva Kiwanis er/står for. Quizen, som Power‐Point‐presentasjon, legges ut på nett. 
 

«KIWANISKUNNSKAP»: Asbjørn gjennomgikk roller og oppgaver som Kiwanis International, 
District Norden og klubbene har i henhold til lovverket. Klubbene, etter regelverket, er svært 
selvstendige, men de har også noen forpliktelser som følge av sitt Kiwanis medlemskap. Det er 
viktig å lære seg hvilke forpliktelser klubbene/tillitsvalgte har slik at klubbene oppfyller sine 
forpliktelser i forhold til vedtatte regelverk. Her er Håndbok for tillitsvalgte et SVÆRT godt 
verktøy. Bruk den boken aktivt.  
 
«GRUPPEARBEID KIWANISKUNNSKAP»: Deltakerne ble inndelt i grupper divisjonsvis og fikk 
sine oppgaver - de tre oppgavene er vedlagt referatet. Stikkord fra resultatet av gruppesvarene er: 
KIDNs flotte håndbøker viser i detalj de tillitsvalgtes arbeidsoppgaver. Kanskje fremtidige 
motivasjonskonferanser derfor bør inneholde mer «motivasjon» og mindre direkte Kiwanis-
kunnskap. Er det nødvendig med et sentralt Motivasjonsseminar ? Vil Divisjonsvise  
Motivasjons/treningsseminarer (eventuelt flere divisjoner sammen) være like effektivt (og  
kostnadsbesparende) ? La nye medlemmer få delta i Motivasjon/Treningsprosessen. De kan ha  
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innspill som vi «gamle» ikke har tenkt på. Ha noe om Kiwaniskunnskap på hvert DR-møte (og 
klubbmøte – 5K). 
 
«ETIKK OG MORAL»: Dag Gladsø fremførte sin egen lille «moralpreken», en folkeversjon av 
vitenskapen om Etikk og Moral, også anvendelig i Kiwanissammenheng. Presentasjonen ble svært 
godt mottatt; den er tilgjengelig på nett og bør benyttes av klubbene. 
 
«PLANLEGGINGSSYKLUS OG PLANGRUNNLAG»: Arne Johan minnet om at grunnlaget for 
all Kiwanis planlegging er nedfelt i Strategiplanen for 2010-2015. Han presenterte deretter en 
skjematisk fremstilling av planprosessen, der arbeidet med forberedelser og planlegging var 
fremstilt langs en tidsakse fra 1. januar til 1. oktober. Et viktig poeng her var at de enkelte ledd må 
få planfaktorene (milepeler) tidsnok til å kunne ta dem med i sin plan (tider, aktiviteter m.m). 
Denne fremstillingen fikk god mottakelse, og det ble påpekt at den burde utvides til å gjelde hele 
året og all aktivitet; som et hjelpemiddel for klubbenes planlegging.  
Planleggingsskjema ligger som vedlegg 3 til dette referat. 

 

«GRUPPEARBEID PLANLEGGINGSSYKLUS OG PLANGRUNNLAG»: Oppgavene ble tildelt 
gruppene, men resultatet skulle ikke fremlegges før på søndag. 
 
«FELLES MIDDAG – SOSIALT SAMVÆR»: Hele konferansen samlet seg til en uformell, men 
felles middag om kvelden. God mat – fin stemning – herlig Kiwanis-atmosfære.  
 
SØNDAG 15. april 

 
Søndagsprogrammet ble «åpnet» ved at Asbjørn, som ”Ord for dagen” leste utdrag av Arnulf 
Øverlands ”Loven om barnas ære”. 
 
«OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEIDE FRA I GÅR»: Stikkord for resultatet av gruppe-
arbeidene er: Viktig med god og rask kommunikasjon – generelt mellom alle Kiwanisorganisas-
jonens ledd, og spesielt vedrørende fastsettelse av alle aktuelle milepeler og møtedatoer: 
Først KI (internasjonale møter) – deretter guvernør (DS-møter og klubbesøk) – deretter vise-
guvernør (DR-møter og klubbesøk) – deretter kan klubbene fastsette sine programmer. 
Interklubbmøter er gode guvernørbesøksmøter (treffer mange og sparer tid og penger). Sosiale 
Interklubbmøter med uformelle aktiviteter har vært gjennomført med suksess.  
 
«MOTTO OG MÅL FOR 2012‐2013»: Neste guvernør fremførte sitt motto for 2012-2013: 
FOR KIWANIS – I TIDEN. Arne Johan ville vektlegge følgende punkter: 
Humanitære aktiviteter. 
Vekst. 
Ledelse og administrasjon. 
PR og Informasjon. 
Han vil sende ut et skriv til alle klubber hvor han utdyper sine tanker og mål for året 2012-2013. 
 
«ØKONOMISKE RUTINER»: Før distriktskasserer Øyvind Breivik, distriktskasserer både for 
2011-12 og 2012-13, begynte på selve temaet, åpnet han for en «spontankollekt» til inntekt for 
prosjekt ELIMINATE. Dette var populært blant deltakerne. Det kom inn hele 1.176 kroner . 
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Han gjennomgikk deretter aktuelle regnskapsregler, og minnet om at «økonomistyring» omfatter 
verdiforvaltning av både penger og menneskelige resurser. Vær redelig og åpne i all regnskaps-
førsel. Bruk Håndboka aktivt. Der finnes alle aktuelle «lover og regler». Han viste også frem en 
flott oversikt (kakediagram) over KIDNs fordeling/bruk av distriktets midler. Han minnet også om 
følgende økonomiske kilder: Fond og legater – MVA-kompensasjon – Grasrotandelen. 
 
«VEKSTKOMITEENS OPPGAVER OG ARBEID»: Paul Mannes, leder av Vekstkomiteen både 
for 2011-12 og 2012-13, orienterte om komiteens vekstplaner. De er i gang med to prosjekter, ett i 
Bergen og ett i Bærum, hvor komiteen inviterer valgte personer til et INFO-møte om Kiwanis (DS 
har innvilget komiteen ekstra ressurser til dette prosjektet for inneværende Kiwanisår). Klubbene 
bør sette seg konkrete mål og lage veksthandlingsplaner. 
De viktigste grunnpilarer for medlemsvekst er: Interessant møteprogram og god møtestruktur + 
Gode lokale humanitære prosjekter + engasjerte tillitsvalgte. 
 
«HUMANITÆRKOMITEENS OPPGAVER OG ARBEID»: Heidie Ringsby, leder for Humani-
tærkomiteen for 2011-12 og 2012-13, ga en orientering om komiteens arbeid, og gjennomgikk 
vedtatte distriktsprosjekter: 
MENTAL HELSE UNGDOM (MHU): Samarbeidsavtale med KIDN frem til 31.12. 2013. 
BURN CAMP (BC): Samarbeidsavtale frem til 31.12. 2012 og skal evalueres på Årsmøte 2012.  
KIWANISDUKKEN: Er klubbforankret, men KIDN hjelper til med leverandører/produsenter og 
komiteen formidler Kiwanisdukker der det ikke er Kiwanisklubber.  
KIWANISMODELLEN: Er klubbforankret, men KIDN hjelper til med strukturering og 
bidragssøknader. 
ALBANIAHJELPEN: Dette prosjektet administreres ikke av komiteen. Albaniahjelpen bare «låner» 
Kiwanisnavnet, har egen drift og regnskap, med kun rapporteringsplikt til Humanitærkomiteen. 
 
«PKU‐KOMITEENS OPPGAVER OG ARBEIDE»: Dette punktet måtte av tidsmessige årsaker 
utelates, men Asbjørn Schjølberg, leder av PKU-komiteen 2011-12 og 2012-13, flettet inn momenter 
fra komiteens arbeid underveis i programmet, og orienterte om de hjelpemidler som komiteen har 
stilt til rådighet, og som han anbefalte klubbene å benytte aktivt: - Håndbøkene + Websiden + 
Facebook. Dessverre ble det ikke tid til å gå i detalj på PKU-komiteens arbeidsoppgaver, MEN, 
deltakerne erfarte komiteens opplegg og gjennomføring av Motivasjonskonferansen. 
 
«SØKEPROSESS/TILSKUDDSORDNINGER» (denne programposten ble satt inn «på 

sparket»): Guvernør Ralph, som er valgt til fagansvarlig for KIDNs søkeprosess opp mot aktuelle 
bidragsytere, ga en orientering om søkeprosessen. Konkret var det sendt søknad til Anders Jahres 
Humanitære Stiftelse, på vegne av Divisjon Vestfold med bakgrunn i denne divisjons aktiviteter 
som kan defineres å gå under KIWANISMODELLEN. Det vil bli sendt søknad til Extrastiftelsen 
innen fristen 15. juni 2012. 
Han anbefalte alle klubbene om å ta kontakt med sin kommune for å sjekke ut hvilke søknads-
ordninger som kommunen kan bidra med. 
For øvrig vil Ralph, gjennom DS holde alle oppdatert om søknadsprosessens fremdrift. 
Et utdrag av presentasjonen ligger på nettsidene under Humanitærkomiteen. 

 
«ELEMINATE»: Multiprosjektkoordinator, Hilde Meyer, ga oss først en fin «oppvisning» i 
forskjellige møteteknikker for å bli en god møteleder.  
ELIMINATE (bekjempelse/utryddelse av stivkrampe) er et samarbeidsprosjekt mellom KIWANIS 
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og UNICEF, hvor Kiwanis er pengeinnsamleren og UNICEF er utvikleren (fremskaffe vaksine, 
sette i gang opplæring, kontrollere prosjektfremdrift gjennom oppfølging osv). 
Målet er å samle inn 110 mill dollar frem til 21. januar 2015 (KIs 100 årsdag – da avsluttes prosjekt-
samarbeidet med Unicef). Det tilsier at KIDNs del av den totale summen er ca 4 mill dollar. 
Kiwanisåret 2011-12 skal benyttes til opplæring, dvs. at alle klubbene/medlemmene, innen dette 
årets utgang, skal være i stand til å svare på alle relevante spørsmål om ELIMINATE-prosjektet 
når selve innsamlingsaktivitetene settes i gang. Selvfølgelig kan de klubber som allerede mener seg 
«utdannet» sette i gang innsamling når det måtte passe. En såkalt «rollup» med ELIMINATE-
informasjon kan kjøpes for 2.000 kr. Det ble utdelt en lommeguide til hver deltaker. For øvrig 
finnes MYE info om ELIMINATE på KIDNs webside og det kommer MYE i neste Kiwanisnytt. 
 
«GRUPPEARBEID – VEIEN VIDERE»: Deltakerne ble inndelt i grupper og fikk sine oppgaver. 
Stikkord fra resultatet av gruppearbeidene er: 
Humanitære aktiviteter: Kartlegge lokale behov.  Samarbeid gjerne med andre klubber. 
Vekst: Ikke nødvendigvis konkrete «vekstprosjekt» - kanskje bør dette være en kontinuerlig 
prosess med fast post på klubbprogrammene. Sterke klubber bør hjelpe svake klubber. 
Program: Gode programmer SVÆRT VIKTIG. Bekjentgjør hva klubben driver med. Få 
Kiwaniskunnskap fast inn i programmet. 
Ledelse: Vær klar, tydelig og inkluderende. Sett mål og vær lojal mot godkjente tiltaksplaner. 
Ufarliggjør det å ta tillitsverv: Her ble det fremhevet at Dag Gladsø har et fint foredrag kalt «de 
ække fali». Er det klubber som ønsker dette tilsendt ta kontakt med Dag Gladsø (han er 
distriktssekretær både for 2011-12 og 2012-13). Dag Gladsø er også villig til selv å foredra, f.eks.på  
et Interklubbmøte. 
 
PROGRAMPOSTEN «DIVERSE» (denne programposten ble satt inn «på sparket»): 

1: Distriktssekretær Dag Gladsø, presiserte viktigheten av at klubber gir tilbakemelding når det 
sendes ut forespørsel/info om saker som krever klubbenes svar/kommentarer. Den såkalte 
«avstanden» mellom klubber og DS er en myte som må avlives. DS og DS-komiteer har tilrettelagt 
rutiner som gir klubbene mulighet til å involvere seg i enhver sak, og da er det viktig at klubbene 
også benytter seg av denne mulighet. 
2: Guvernør Ralph Castellan takket for de positive tilbakemeldinger han har fått på sine klubbesøk 
i distriktet, noe som viste at KIDN, både organisatorisk og aktivitetsmessig var på rett vei. 
3: KIEFs sekretær Tove Fiksdal appellerte til å stille opp på KIEFs årsmøte i Bergen, og 
gjennomgikk hvordan den elektroniske registreringen skulle foregå. 
 
«EVALUERING OG SPØRRETIME»: Asbjørn Schjølberg mente det kunne være vanskelig for 
den enkelte deltaker å gi en god evaluering «på sparket», men han ville svært gjerne motta tilbake-
meldinger når alle hadde fått litt tid til å vurdere opplegg, innhold og ikke minst utbytte av 
Motivasjonskonferansen. For øvrig var det ingen deltakere som hadde avslutningsspørsmål. 
 
AVSLUTNING: Vår neste guvernør, Arne Johan, takket Asbjørn for alt det arbeid han (og PKU-
komiteen) hadde nedlagt i forbindelse med denne Motivasjonskonferansen, og Asbjørn fikk stor 
applaus fra deltakerne. Arne Johan takket deretter deltakerne for flott engasjement under 
konferansen og han gledet seg til å videreføre det fine Kiwanisarbeidet som nå er satt i gang. Han 
ønsket alle vel hjem. 
 
 


