
Kiwanis International District Norden       Org. nr: 983 757 189 

(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50) 

 

 
 

Guvernør 2013-14: Mona Hurtig – Getebol 404 – 66060 MOLKOM - SVERIGE – Tlf 0046703579600 
Epost: guvernor@kiwanis.no  

 
 

Distriktssekretær KIDN 2013-2014:: Dag Gladsø – Landstadsgate 30 – 3210 SANDEFJORD  -  Tlf +47 916 65 102 – E-post: sekretar@kiwanis.no  
 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon                          av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

FÖR KIWANIS - I FRAMTIDEN                 

www.kiwanis.no  

   

 Referat fra Distriktsstyremøte nr 1 - 2013-2014   

Tid: Lørdag den 19. oktober 2013 

Sted: Quality Hotel Mastemyr – Lienga 11 – N 1410 KOLBOTN 

 

Deltakere:        

Guvernør. Mona Hurtig Tilstede Viseguv. 

Akershus 
Niels Chr. Pedersen Tilstede 

Forrige guvernør. Arne Johan 

Sigstad 

Tilstede Viseguv. 

Buskerud 
Hans Anton Aaby  Tilstede 

Neste guvernør. Hilde Meyer Tilstede Viseguv. 

Indre 

Østland 

Anne Hjellnes Tilstede 

Foreslått guvernør. Eivind Sandnes Tilstede Viseguv. 

Telemark 
Finn Helge Gisholt Tilstede 

Distriktssekretær. Dag Gladsø Tilstede Viseguv. 

Sverige 
Trond Søhagen Tilstede 

Distriktskasserer.   Kjell Lilletvedt Tilstede Viseguv. 

Sørlandet 
Terje K. Christensen Tilstede 

Leder Kontrolkomite. Ikke valgt for 

2013-14 

Ikke 

tilstede 

Viseguv. 

Vestfold 
Ludvik Ervik Tilstede 

 

Leder LSP-komite. Gøran Hurtig Invitert, 

tilstede 

Viseguv. 

Vestlandet   
Kåre Juvik Tilstede 

Leder 

Humanitærkomite. 
Kari Rasmussen Invitert, 

tilstede 
Viseguv. 

Viken 
Helge Bagøien Tilstede  

Leder 

Klubbutviklingskomite. 

Nicolay Grovik Invitert, 

tilstede 

Viseguv. 

Østfold 
Olav R. Haugen Tilstede 

Leder PKU-komite.  Asbjørn 

Schjølberg 
Invitert, 

tilstede 
   

Leder Past guvernør  

komite. 

Tor Christian 

Berg 

Invitert, 

tilstede 
   

Leder Konventkomite. Tore Brynslund Invitert, 

forfall 
   

Leder prosjekt  

ELIMINATE 

Hilde Meyer Invitert, 

tilstede 
   

 

I tillegg møtte Humanitærkomiteens prosjektkoordinator, Ralph Castellan, under punktet 

«Humanitærkomiteen orienterer» - og forrige distriktkasserer, Øyvind Breivik, under punktet 

«distriktkasserer orienterer». 

ANTALL TILSTEDE: 23, HERAV 15 STEMMEBERETTIGEDE 

 

Styret var beslutningsdyktig. 
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                Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 1 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen: 

Guvernør Mona åpnet møtet formelt, ønsket alle velkommen til sitt første DS-møte som 

guvernør 2013-14, og Kiwanishymnen ble avspilt. 

 

DS 1 Fremmøteregistrering 

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

alle tilstedeværende presenterte seg. 

 

 

DS 1 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referatgodkjennelse: Dette var styrets første møte i Kiwanisåret 2013-14, og dermed 

ingen referater å godkjenne. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 1 GUVERNØREN HAR ORDET 

Mona ønsket å innføre en fast post «guvernøren har ordet», der guvernøren kan 

komme med opplysninger som berører det aktuelle møtets saker. 

 

Mona gikk igjennom sitt motto og sine mål, og var sikker på at hun, med den positive 

innstilling hun hadde registrert hos alle sine medarbeidere, ville oppnå disse mål. 

Mona håpet på god møtedisiplin under alle aktuelle saksbehandlinger. Hun anså det 

som viktig at alle saker ble sluttbehandlet på respektive DS-møter. 

Mona presiserte viktigheten av at ALL diskusjon om enkeltsaker mellom DS-

medlemmer skal foregå på mail, slik at ALLE har samme forståelse for både 

saksgrunnlag og resultat. 

Mona opplyste at ingen komiteledere vil bli innkalt «fast» til DS-møter, men at de vil bli 

invitere etter «saksbehov».  

 

DS 1 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER 

Komiteens årsrapport, herunder komiteens mindretallsrapport, ble gjennomgått med 

følgende resultat: 

Flertallsrapport: 

Pkt 1 (Budsjettprosess): DS forholder seg til Distriktslovens ART. VIII - § 14, der det 

fremgår at neste års budsjett ikke skal behandles på årsmøtet.  

Det vil imidlertid bli innført en ny «budsjettprosess» i KIDN (se DS 1.04). 

Pkt 2 (Distriktsorganiserte prosjekter): DS mener at DS 2012-13 har imøtekommet 

komiteens anbefalinger, og DS 2013-14 vil videreføre tidligere rutiner. 

Pkt 3 (Regnskap og rapporteringsmodell): På årsmøtet 2013 kom det frem at klubbene 

nå var svært fornøyd med det regnskaps –og regnskapsrapporteringsopplegg som ble 

innført av DS 2012-13, og DS 2013-14 ønsker derfor å videreføre tidligere 

opplegg/rutiner. 

Pkt 4 (Utarbeidelsesfrister): DS mener at DS 2012-13 har imøtekommet komiteens 

anbefalinger, og DS 2013-14 vil videreføre tidligere rutiner. 

R/B 
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Pkt 5 (Referatvedlegg): Dette punktet vil bli dekket gjennom aktuelle DS-referater. 

Pkt 6 (Regnskapskompetanse): Regnskapskompetansekommentaren er, og vil i 

fremtiden bli, hensyntatt. 

Når det gjelder kommentaren om komiteleders tilstedeværelse på distriktsstyremøtene 

anser DS dette for å være unødvendig (se også punktet «evaluering av 

Kontrollkomiteens mandat»).  

Mindretallsrapport: 

Når det gjelder mindretallets ønske om å gjeninnføre DS 1 på Konventer, ble det 

besluttet å opprettholde tidligere vedtak om IKKE å legge DS 1 til Konventer. 

Når det gjelder mindretallets ønske om bedre budsjettarbeidsrutiner så imøtekommes 

dette (se DS 1.04). 

Når det gjelder mindretallets kommentar til flertallets ønske om deltakelse på DS-

møter, er mindretallets kommentar hensyntatt ved utarbeidelse av nytt mandat til 

Kontrollkomiteen. 

Evaluering av Kontrollkomiteens mandat: 

Det var enighet i DS at nåværende mandat og instruks er alt for omfattende, og vil være 

både kostnadskrevende og byråkratisk å utføre i praksis. Det var også enighet om at det 

er uheldig at et organ (DS) skal lage en instruks (arbeidsmetode) for et organ 

(Kontrollkomite) som skal kontrollere samme organ (DS). 

Det ble besluttet at nåværende Kontrollkomiteinstruks utgår i sin helhet, og at komiteen 

kun forholder seg til mandatet. 

Deretter ble mandatteksten endret i henhold til innspill fra komiteens begge 

årsrapporter (flertallsrapport og mindretallsrapport). 

Komiteens nye mandat finnes på KIDNs nettside. 

DS 1 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteens nye leder, Kari Rasmussen, så frem til å videreføre det fine arbeidet 

komiteen har satt i gang. 

Evaluering av Humanitærkomiteens mandat: 

Kari hadde forslag til tekstendring i komiteens mandat, og disse ble hensyntatt ved 

utarbeidelse av ny mandattekst. 

Komiteens nye mandat finnes på KIDNs nettside. 

Evaluering av KIDNs avtale med Scan4news (Tilskuddsportalen): 

Prosjektkoordinator Ralph Castellan var fortsatt av den oppfatning at denne avtalen 

medfører forenkling i prosjektsøknadsprosessen og anbefalte at KIDN opprettholder 

avtalen for 2013-14. DS var enig i dette, men avtalen skal evalueres på nytt på DS-møtet 

i mai 2014. 

På spørsmål om hvordan aktuelle 10% administrasjonstillegg (tilleggspenger som 

enkelte prosjektbidragsytere gir) kan benyttes, var svaret klart: Pengene kan KUN 

benyttes direkte rettet mot aktuelle prosjekt, og er dermed ikke «frie midler» i KIDNs 

driftsbudsjett (til eksempel kan IKKE kostnaden med Tilskuddsportalen dekkes av slike 

administrasjonstillegg, og må dermed dekkes over KIDNs ordinære budsjett). 

Evaluering av KIDNs medlemskap i Frivillighet Norge: 

Ralph Castellan, KIDNs kontaktperson opp mot organisasjonen Frivillighet Norge, 

anbefalte å opprettholde medlemskapet (kr 1.200,- pr år). DS var enig i dette. 

Det kom også frem at KIDN har et medlemskap i UNESCO og dette medlemskapet vil 

bli evaluert på DS-møtet i januar 2014. 

R/B 
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DS 1 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteens nye leder, Nicolay Grovik, gledet seg til å ta fatt på arbeidet med å hjelpe 

klubbene med igangsettelse av klubbutviklingsaktiviteter, og appellerte til alle 

viseguvernørene om å ta kontakt med komiteen for deltakelse på DR-møter. 

Evaluering av Klubbutviklingskomiteens mandat: 

Komiteen hadde ingen bemerkninger, og mandatteksten opprettholdes. 

Komiteens mandat finnes på KIDNs nettside. 

R/B 

DS 1 PR-KOMMUNIKASJON- OG UTDANNINGSKOMITEEN (PKU) ORIENTERER: 

Komiteleder Asbjørn Schjølberg, redegjorde for komiteens arbeid, og kunne opplyse at 

Konventhåndboka straks var ferdig. Videre ville han, i samarbeid med Dag, oppdatere 

Kvalitetshåndboken.  

Han kunne også melde at arbeidet med Motivasjonskonferansen 2014 var godt i gang, i 

samarbeid med neste guvernør Hilde. Her kom det opp spørsmål om hvem som har 

ansvaret for å søke om bidrag til Motivasjonskonferansen fra KI-EF (KI). 

Det ble besluttet at dette skal være et ansvar som ligger på de til enhver tid sittende og 

neste guvernør. 

Videre kunne Asbjørn opplyse at han fortsatt ligger i forhandlinger med OXX vedr 

tilbud på oppgradering av nytt datasystem. 

Her ba DS Asbjørn ta kontakt med Eivind Sandnes (foreslått guvernør) da Eivind var 

villig til å hjelpe til med sin faglige datakompetanse. Asbjørn legger frem nytt/nye 

tilbud/forslag på DS 2. 

Evaluering av PKU-komiteens mandat: 

Asbjørn hadde forslag til endring i mandatteksten (herunder endring i komiteens navn 

fra å være «PR-Kommunikasjon – og Utdanningskomite» til å bli 

«Kommunikasjonskomite»). Alle Asbjørns endringsforslag er hensyntatt ved 

utarbeidelse av ny mandattekst. 

Komiteens mandat finnes på KIDNs nettside. 

R/B 

DS 1 LOV-STRATEGI- OG PLANLEGGINGSKOMITEEN (LSP) ORIENTERER: 

Komiteleder Gøran Hurtig redegjorde for komiteens arbeid, og opplyste at mye av 

arbeidet var oversettelser fra/til det «Kiwanianske arbeidsspråk» - som er Amerikansk-

engelsk.  

For tiden er det arbeidet med den nye klubbloven som er fokusområdet, og han 

appellerte til alle klubber om å ta kontakt med komiteen hvis det er noe de ikke forstår. 

Evaluering av LSP-komiteens mandat: 

Gøran hadde forslag til endring i mandatteksten (herunder endring i komiteens navn 

fra å være «Lov – Strategi og Plankomite» til å bli «Lovkomite»). Alle Gørans 

endringsforslag er hensyntatt ved utarbeidelse av ny mandattekst. 

Komiteens mandat finnes på KIDNs nettside. 

R/B 

DS 1 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Tore Brynslund var forhindret i å komme, men hadde sendt en rapport. 

Der fremgår det at det er avholdt et nyttig evalueringsmøte vedr Østfoldkonventet, og 

at arbeidet med Konvent 2014 og 2015 var godt i gang. Videre melder Tore at komiteen 

vil legge frem en anbefaling om hvem som bør få tildelt Konvent for 2016 (eventuelt 

også 2017), på DS 2 (januar 2014). 

Valg av komitemedlemmer: 

Det ble fattet følgende vedtak: 

R/B 
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Guvernøren utpeker komiteleder, og Tore Brynslund har takket JA til å være leder, og 

ble valgt for 3 år. 

I tillegg tiltrer den til enhver tid sittende guvernør og distriktskasser komiteen.  

Dermed er Distriktsloven oppfylt. 

Evaluering av Konventkomiteens mandat: 

Tore hadde forslag til endring i mandatteksten, og forslaget er hensyntatt ved 

utarbeidelse av ny mandattekst. 

Komiteens mandat finnes på KIDNs nettside. 

DS 1 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER: 

Komiteleder Tor Christian Berg orienterte om komiteens arbeid, og kunne opplyse at 

fokus nå var på utarbeidelse av KIDNs jubileumsskrift. Det forelå forslag på følgende 

personer som medlem i «Prosjektkomite Jubileumsskriv 2015»: 

Kåre Sørby, Rolf Bjørnstad, Oddvar Danbolt, Asbjørn Schjølberg. 

DS sluttet seg til forslaget. 

Videre forelå forslag til fremdrift og disposisjonsplan for selve «jubileumsskriftet» 

(skrevet av Kåre Sørby den 22.04.2012).  DS sluttet seg til forslaget, og minnet om 

prosjektkomiteens mandat og økonomiramme som ble vedtatt på DS 5 2012-13.  

Evaluering av Past Guvernørkomiteens mandat: 

Komiteen utarbeider sitt eget mandat og velger sin egen komiteleder. 

R/B 

DS 1 GENERELT MANDAT FOR ALLE KOMITEER I KIDN: 

Det ble utarbeidet ny mandattekst som tar hensyn til alle tidligere mandatinnspill. 

Mandatteksten finnes på KIDNs nettside. 

R/B 

DS 1 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER: 

Nåværende komiteleder, Hilde Meyer, opplyste at det så langt var innkommet NOK  

ca 740.000. Hun viste videre til alt det fine materiellet om ELIMINATE som nå ligger på 

KIDNs nettside, og appellerte til alle viseguvernørene om å få klubbene til å benytte 

materiellet og sette i gang Eliminateaktiviteter (fokuser gjerne på fadderskap), og alltid 

ha ELIMINATE på dagsorden. 

Det vil bli laget Eliminate-nyhetsbuletiner som sendes klubbene. 

Videre opplyste Hilde at hun nå trekker seg som medlem av prosjektkomiteen for 

Eliminate, da hun må fokusere på sitt arbeid som neste guvernør. 

Komiteens to andre medlemmer, Lennart Carlsson og Arne Johan Sigstad, håper det vil 

melde seg interesserte. 

 

DS 1 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Forrige distriktskasserer, Øyvin Breivik, la frem et foreløpig regnskap for 2012-13. 

Regnskapet hadde implementert regnskapet for Østfoldkonventet 2013, og Øyvind ga 

ros til både Ada ( KIDNs regnskapsfører) og til Sissel (økonomiansvarlig for 

Østfoldkonventet 2013) for rask, sikker og god regnskapsførsel. 

På anbefaling fra Øyvind besluttet DS at driftsresultatet ikke offentliggjøres før det 

foreligger en revisorrapport, og DS vedtok at det forelagte regnskap for 2012-13 

godkjennes for oversending til revisor. 

Øyvind fikk enda en gang ros og applaus for ryddig og oversiktlig 

regnskapsfremlegging.  

 

R/B 
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DS 1 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 1.01 DS 5 2012-13 – Klubbutviklingskomiteen orienterer (nye rutiner for rapportering og oppfølging 

av klubbutvikling): 

DS opprettholder vedtaket på DS 5 2012-13 om klubbenes aktivitet- og 

rapporteringsansvar vedr klubbutvikling, og henviser her bl.a. til den nye Klubbloven 

der KI anbefaler at hver klubb skal ha faste komiteer som ivaretar klubbutvikling i sin 

videste definisjon (vekst, indre liv, klubbmøter osv). 

Selve klubbrapporteringen om igangsatte – og fremdrift av igangsatte 

klubbutviklingsprosjekter/aktiviteter – skal rapporteres til respektive viseguvernører på 

Kvartalsrapportens side 2. 

 

DS 1.02 DS 4.48 2012-13 – Notat fra Alf B. Henriksen: 

Etter en grundig gjennomgang og debatt av Alfs innspill, var DS enige om at 

foreliggende rutiner for kontroll av både distriktets, viseguvernørenes og klubbenes alle 

aktiviteter er tilfredsstillende, ikke minst gjennom Kontrollkomiteens utøvelse av sitt 

mandat.  

Saken er dermed avsluttet.  

B 

DS 1.03 DS 5 2012-13 – Eventuelt pkt 2 – Arkivering av KIDNs papirdokumenter: 

Det var innkommet et tilbud fra KC-Konnerud v/Konnerud Kino Bydelshus om leie av 

lokale der KC-Konnerud også har en del rekvisita lagret. Lokalet er på ca 55 m2, hvorav 

KIDN kan disponere ca 30 m2». Årlig leie er NOK 4.500 eks. strøm (strøm vil bli betalt 

av KC-Konnerud). 

DS vedtok enstemmig å inngå leieavtale, og distriktssekretær Dag fikk fullmakt til å ta 

seg av aktuelle formaliteter. 

B 

DS 1.04 DS 5.53 2012-13 – Saksbehandlingsforenkling/budsjettarbeidsrutiner: 

Saksbehandlingsforenkling: 

DS godkjente enstemmig det fremlagte forslaget til definisjon (og arbeidsrutiner) av 

KIDNs saksbehandlingsorganer, og teksten vil i sin helhet bli nedfelt i 

Kvalitetshåndboken. 

Budsjettarbeidsrutiner for DS: 

DS godkjente enstemmig det fremlagte forslaget til budsjettarbeidsrutiner, og teksten 

vil i sin helhet bli nedfelt i Kvalitetshåndboken. 

B 

DS 1.05 DS 5.51 2012-13 – Budsjett 2013-14: 

Mona presenterte forslag til budsjett for 2013-14. Budsjettet ble behandlet og deretter 

enstemmig vedtatt som KIDNs rammebudsjett for 2013-14. 

Budsjettet vedlegges dette referat. 

B 

DS 1.06 DS 5 2012-13 – Eventuelt pkt 3 – Samarbeidsavtale med Albaniahjelpen: 

DS vedtok enstemmig å videreføre avtalen frem tom 31.12.2014. 

Guvernøren sammen med leder i Humanitærkomiteen tar ansvaret for å endre avtalens 

pkt 2 (varighet) slik at teksten tilpasses vedtaket, og deretter signerer avtalen på vegne 

av KIDN.  

Distriktssekretæren skal ha kopi av signert avtale. 

B 
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INNKOMNE SAKER 

DS 1.07 VALG AV MEDLEMMER TIL KONTROLLKOMITEEN. 

Komiteen har følgende medlemmer, valgt frem til DS 1 2014-15: 

Tore Vågsmyr og Kjell Kristiansen. 

Det forelå forslag til valg på to nye medlemmer (Per Bodahl har trukket sitt 

kandidatur):  

Stein Robert Halle – KC-Ås/Alfas del Pi  

Steinar Johnsen – KC-Langesund. 

Begge ble enstemmig valgt for 2 år – frem til DS 1 2015-16. 

Komiteen velger selv sin leder og gir distriktssekretæren melding straks leder er valgt. 

B 

DS 1.08 VALG AV KIDNs KONTAKTPERSON I KIWANIS INTERNATIONAL 

FOUNDATION (KIF) 

Denne personen blir IKKE styremedlem i KIF, kun en person som, på vegne av KIDN, 

vil motta aktuell informasjon fra KIF. 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 

Den til enhver tid sittende leder/president for Stiftelsen Kiwanis International District Nordens 

Fond (SKIDNF) vil automatisk være KIDNs kontaktperson (point of contact) overfor Kiwanis 

International Foundation (KIF). 

Distriktssekretæren meddeler beslutningen til KIF. 

B 

DS 1.09 KANDIDAT TIL STYREMEDLEM I KIWANIS INTERNATIONAL FOUNDATION 

(KIF) 

Denne personen kan bli valgt som styremedlem i KIF. 

Ingen kandidater har meldt seg fra KIDN, og distriktssekretæren meddeler dette til KIF. 

R 

DS 1.10 KIWANISNYTT – NETTREDAKTØR 

Det er fortsatt ikke engasjert nettredaktør for den vedtatte elektroniske utgaven av 

Kiwanisnytt, og Asbjørn hadde tidligere meddelt at han ikke var aktuell i den stillingen. 

Asbjørn viste til vedtaket om at det er DS som ansetter redaktør til Kiwanisnytt, og 

mente DS burde utlyse stillingen på nytt. Han lovet å redigere sin egen stillingsinstruks 

og redaktøravtale slik at teksten er tilpasset oppgavene/ansvaret til en nettredaktør, og 

sende dette til distriktssekretæren. 

For øvrig fortsetter Asbjørn med sine månedlige «nyhetsbuletiner», MEN – skal disse 

ha noe verdi må klubbene, komiteene og gjerne DS komme med innlegg. 

R/B 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 1 FREMDRIFT AV NYTT DATARAPPORTERINGSSYSTEM I KI 

Gøran hadde sett på det nye rapporteringssystemet i KI. Målet med dette nye «online-

rapporteringssystem» er å forenkle all rapportering på alle nivåer i 

Kiwanisorganisasjonen.  

Gøran konkluderte med at systemet på nåværende tidspunkt ikke var tilstrekkelig 

utviklet og anbefalte at KIDN inntil videre fortsetter med rapportering gjennom 

medlemsansvarlig.  DS sluttet seg til forslaget. 

Gøran regner med at Tove Fiksdal blir involvert i den videre utvikling av det nye 

systemet, og vil holde DS orientert. 

R/B 
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DS 1 GUVERNØRKALENDER 2013-14 

Mona gjennomgikk forslaget til sin «guvernørkalender» og den ble godkjent. 

Guvernørkalenderen finnes på KIDNs nettsider, og vil bli oppdatert straks endringer 

foretas. 

R/B 

 EVENTUELT  

DS 1 Pkt 1 – SAMMENSLÅING AV DIVISJONENE VIKEN OG AKERSHUS 

SAKSOPPLYSNING: 

På DS 3. 2011-12 – Eventuelt pkt 8, orienterte daværende viseguvernør for Divisjon Viken om 

fremdriften av planene om mulig sammenslåing av Divisjonene Viken og Akershus. 

Viseguvernør Helge Bagøien kunne opplyse at sammenslåingsplanene var lagt «på is», 

men at begge divisjonene nå hadde inngått et meget tett samarbeid, bl.a. holder de 

felles divisjonsmøter, herunder møter vedr felles ELIMINATE-aktiviteter og felles 

Kiwanisdukke-aktiviteter. 

Helge viste også frem en fin rollup for Kiwanisdukken. Denne rollupen kan bestilles 

gjennom Helge. 

Det gjøres her oppmerksom på at også Kommunikasjonskomiteen v/Asbjørn har fine 

rollups til salgs. 

 

Pkt 2 – RAPPORTERING TIL MONA 

Mona ønsket å få referat fra alle DR-møtene, og ba viseguvernørene legge dette inn i 

sine rapporteringsrutiner. 

 

 

DS 1  INGEN FLERE SAKER BLE BEHANDLET. 

Guvernør Mona hevet møtet, presis i henhold til dagsordentiden, og takket 

forsamlingen for god møtedisiplin og positive bidrag til gode beslutninger.   

 

Hun ønsket alle vel hjem.  

 

NESTE DS-MØTE (DS 2) ER: 18. OG 19. JANUAR 2014 

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) – B (beslutning/vedtak) 

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) 
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