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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 3 - 2013-2014   

Tid: Lørdag den 15. mars 2014 

Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden,  Tollbugata 43 – N 3044 DRAMMEN  

                  

Deltakere:        

Guvernør. Mona Hurtig Tilstede Viseguv. Akershus Niels Chr. 

Pedersen 

Ikke 

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. Steinar Johnsen Ikke 

invitert 

Viseguv. Vestfold Ludvik Ervik Tilstede 

 

Leder Lovkomite. 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 

Kommunikasjonskomite  
Asbjørn 

Schjølberg 
Ikke 

invitert 
Prosjektkoordinator Ralph Castellan Ikke 

invitert 

Leder Past guvernør  

komite. 

Tor Christian 

Berg 

Ikke 

invitert 

Leder prosjekt 

ELIMINATE 

Carl Erik 

Thielemann 

Ikke 

invitert 

Leder Konventkomite. Tore Brynslund Ikke 

invitert 

Medlemsansvarlig Tove Fiksdal Ikke 

invitert 

 

 

ANTALL TILSTEDE 18, HERAV 14 STEMMEBERETTIGEDE. 

 

Styret var beslutningsdyktig. 
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     Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 3 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen: 

Guvernør Mona åpnet møtet formelt, ønsket alle velkommen, og Kiwanishymnen ble 

avspilt. 

 

DS 3 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 3 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 2 ble godkjent, med følgende bemerkninger under 

punktet «Humanitærkomiteen orienterer»: 

Bidrag mottatt for prosjekt «Kiwanisdukken» i 2012 (for bruk i 2013) er IKKE fra 

Gjensidigestiftelsen, men fra ExtraStiftelsen. 

Beløpet gitt til prosjekt «samspill – helse og livsglede» er IKKE kr 360.000 – men kr 340.000. 

Korrigere DS-nummer der saker skal legges frem/behandles på DS-3, da DS-3 i utgangspunktet 

var lagt til mai, men ble avholdt i mars (maimøte blir dermed DS 4). 

Distriktssekretæren korrigerer referatoriginalen. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 3 GUVERNØREN HAR ORDET 

Mona orienterte om sine reiser rundt om i Distriktet, og hun uttrykte glede over alle de 

fine aktivitetene som klubbene bedriver. Hun ba de viseguvernørene i Divisjoner hvor 

hun ikke hadde vært på besøk, om å gi henne aktuelle møtedatoer. 

Hun hadde vært på styremøte i KI-EF, og kunne melde at det fra KI-EF vil komme 2.500 

Euro til støtte for Motivasjonskonferansen, og at hun i tillegg har søkt KI-EF om 1.500 

Euro til samme formål.  

Hun kunne også gi den gledelige opplysning at KI-EF nå er villig til å oversette alle 

aktuelle dokumenter til svensk. 

KI-EF har gående et klubbutviklingsarbeid i Baltikum og Finland, og Mona ba 

forsamlingen om anledning til å invitere KI-EFs representant for denne satsningen, til 

Konventet på Hamar. Det finnes dekning for denne kostnaden i budsjettet, og 

forsamlingen hadde dermed ikke noe imot at guvernøren inviterer personen. 

Under dette punktet kom leder i Lovkomiteen, Gøran Hurtig, med en viktig 

presisering: 

Personer som inviteres (er gjester) til Konvent i KIDN (slik som guvernøren fra Distrikt 

Island/Færøyene – og i dette tilfellet, representanten fra KI-EFs satsning i Baltikum og 

Finland) betaler selv sine reiseutgifter – men får dekket hotellopphold og mat under 

Konventet, av KIDN. 

Personer som har internasjonale verv (counselor/rådgiver fra KI, og representanten fra 

KI-EF) som møter på Konvent som «embedsmenn», betaler også selv sine reiseutgifter – 

men får dekket hotellopphold og mat under Konventet, av KIDN.  
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Mona minnet viseguvernørene på at fristen for innsending av valg av klubbtillitsvalgte 

for 2014-15, er gått ut, og ba viseguvernørene ta kontakt med sine respektive klubber for 

å påse at alle sender klubbvalgskjema til medlemsansvarlig Tove Fiksdal. 

For øvrig gledet hun seg til dette distriktsstyremøte, som i hovedsak skal ha fokus på 

klubbutvikling, og håpet alle var klare til å møte dagens gruppearbeid med gode, 

kreative innspill. 

DS 3 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER 

Komiteen hadde ingen saksrapportering. 

 

DS 3 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder, Kari Rasmussen, gikk igjennom komiteens rapport til DS. Rapporten viser 

at komiteen arbeider godt i henhold til sitt mandat. 

Status for Burn Camp (BC) og Mental Helse Ungdom MHU) viser at målsetningen 

(NOK 250.00 til BC + NOK 200.000 til MHU) fortsatt ikke er oppnådd, men det 

registreres fortløpende innbetalinger.  

Evalueringsgrunnlag for både BC og Albaniahjelpen var utsendt (herunder eget brev 

fra Albaniahjelpen v/Falk Bakke), og klubbenes tilbakemeldingsresultat vil bli 

behandlet på DS 4 i mai 2014. 

Det fremkom spørsmål om bruken av Kiwanisdukken, og Humanitærkomiteen, i 

samarbeid med Klubbutviklingskomiteen, fikk ansvaret med å legge frem forslag til 

«rettigheter og plikter» ved bruk av Kiwanisdukken, på DS 4 i mai.  

På årsmøtet 2013 ble det vedtatt å videreføre KIDNs samarbeidsavtale med MHU, i to 

år, fom 1. januar 2014. Den nye samarbeidsavtalen var ikke utferdiget og signert. Kari 

tar saken og sørger for at dette blir gjort. 

R/B 

DS 3 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Nicolay hadde vært på flere klubb-besøk hvor han spesielt fokuserte på 

Kiwanismodellen. Selv om han allerede har mange besøk igjen på sin reiseliste, tar han 

gjerne flere besøk – det er bare å ta kontakt. 

Komiteen har nå gående et klubbutviklingsprosjekt med KC-Tvedestrand, hvor nettopp 

Kiwanismodellen utprøves som fokuspunkt (klubbutviklingsverktøy/døråpner).  

KC-Haugesund har hatt suksess med sitt «medlemsvervingsopplegg», og interesserte 

klubber kunne bare ta kontakt med Paul Mannes. 

For øvrig var nå prosjekt «Kiwanisdukken/klubbutvikling» i full gang, spesielt i 

Ålesund. Dette var et spennende prosjekt som forhåpentligvis gir ønskede resultat. Det 

kommer mer info om dette på DS 4 i mai. 

OGSÅ – kom den gledelige nyheten at viseguvernør for Divisjon Sverige, Trond 

Søhagen, er i gang med prosjekt/tiltaksplan for nyklubbdannelse i Säffle, Sverige .  

R 

DS 3 PROSJEKTKOORDINATOR ORIENTERER: 

Ingen saksrapporteringer 

 

DS 3 KOMMUNIKASJONSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteen hadde ingen spesiell saksrapportering, men komiteleder Asbjørn Schjølberg 

melder at han er i full gang med egenopplæring i bruken av den nye nettsiden til KIDN 

(som tidligere meldt vil det komme mer info om dette på årets Motivasjonskonferanse). 

R 

DS 3 LOVKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Gøran Hurtig kunne melde at klubbenes arbeid med den nye Klubbloven 

var godt i gang. Flere klubber hadde innmeldt (og fått godkjent) sin lovtekst direkte av 

KI. Han understreket imidlertid tidligere opplysning fra Lovkomiteen at de klubber 

R/B 
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som ikke har anledning til å sende sin lovtekst direkte (online) til KI, bare kan ta 

kontakt med Lovkomiteen. 

Videre kunne Gøran opplyse at KI nå er inne i en prosess hvor også Distriktsloven skal 

revideres med tanke på forenkling, og Lovkomiteen setter i gang arbeidet med å 

oversette lovforslagsteksten til norsk og svensk. I den forbindelse ba han distriktsstyret 

ta stilling til følgende viktige spørsmål i lovtekstforenklingens prosess: 

1: Ønsker KIDN å opprette såkalte «regioner» (droppe divisjonsinndeling – og gå over 

til regioninndeling), eller ønsker KIDN å opprettholde sin nåværende 

Divisjonsinndeling. 

Med bakgrunn i resultatet fra undersøkelsen av samme tema fra det tidligere 

«Organisasjonsutvalget» vedtok distriktsstyret å opprettholde Divisjonsinndeling, i sin 

nåværende form. 

2: KIDNs såkalte «foreslåtte guvernør» har, pr dato, kun møterett og tale/forslagsrett på 

distriktsstyremøter og aktuelle årsmøte. Forslaget til ny Distriktslov gir anledning til å 

endre på dette, og distriktsstyre vedtok at «foreslått guvernør», med virkning fom neste 

distriktsstyremøte (DS 4 – mai 2014) er fullverdig distriktsstyremedlem, med de 

rettigheter og plikter det medfører.  

Videre kunne Gøran melde at det ikke lenger er nødvendig med 

vedtektsendring/godkjennelse av KI, ved endringer av fastsatt årskontingent. 

Gøran tar hensyn til beslutningene ved tekstoversetting, og kommer tilbake med mer 

info på DS 4 i mai 2014.  

DS 3 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Tore Brynslund melder at fremdriften av Konventene for 2014, 2015 og 

2016, så langt er meget god. Det fremlegges mer info på DS 4 i mai 2014. 

R 

DS 3 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER: 

Ingen saksrapportering.   

 

DS 3 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER: 

På vegne av komiteleder Carl Erik Thielemann, kunne Hilde Meyer opplyse at 

komiteen fortsatt ønsket seg enda ett medlem, og hun ba viseguvernører/klubber om å 

sende kandidatforslag direkte til Carl Erik. 

Hun opplyste videre at status for innsamling var ca NOK 950.000. 

For øvrig henviste hun til KIDNs nettsider, der ligger alt nødvendig materiell som 

klubbene måtte ha behov for. 

R 

DS 3 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Budsjettet for 2013-14 ble vedtatt på DS 1 (DS 1.05), og revidert på DS 2.  

Distriktskasserer Kjell ga først en info vedr den såkalte «momskompensasjonen» og han 

sender ut info og aktuelt skjema til klubbene i nær fremtid.  

Deretter gikk han igjennom budsjettet, og det var heller ikke denne gang innkommet 

saker som medfører vesentlige budsjettendringer. 

Prosjektkoordinators ønske om synliggjøring/spesifisering av innkomne prosjektmidler, 

innkomne administrasjonstilskudd, og bruken av dette, var nå hensyntatt i budsjettet 

med egne prosjekttilpassede kontoer. 

Foreliggende budsjett ble godkjent. 

R/B 

mailto:sekretar@kiwanis.no


5 
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 

DS 3 VISEGUVERNØRENE RAPPORTERER: 

Dette punktet er nytt (etter ønske fra flere viseguvernører), men hva som skal 

rapporteres – og hvordan rapporteringen skal foregå er ikke klarlagt, og punktet vil bli 

«aktivt» på DS 4 i mai 2014.  

  

 

 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 3.17 Humanitærkomiteen orienterer – kan bidrag fra ExtraStiftelsen benyttes til aktiviteter utenfor 

Norge: 

NEI – ExtraStiftelsens vedtekter sier at bidrag kun kan benyttes til aktiviteter i Norge. 

 

DS 3.18 Humanitærkomiteen orienterer – hvordan skal/kan inkomne prosjektadministrasjonstilskudd 

benyttes: 

Pengene kan KUN benyttes direkte rettet mot det aktuelle prosjekt, og er ikke «frie 

midler». MEN – det er IKKE rapporteringsplikt vedr bruken av 

administrasjonstilskudd, og penger som blir til overs etter at aktuelle prosjekt er 

avsluttet, kan KIDN benytte/overføre til andre aktuelle humanitære aktiviteter. 

Retningslinjer for bruk av eventuelle «administrasjonstilskuddsoverskudd» vil bli 

utarbeidet på DS 4 i mai 2014. 

 

DS 3.19 DS 2.11 – hvilken konto er reiseutgifter (Berlin 2013) til KIDNs kandidat som visepresident i 

KI-EF ført på: 

Kostnaden er ført på konto for «diverse administrasjonsutgifter» og belastet KIDNs 

bankkonto for drift. 

DS viser her til sin bestemmelse på DS 2.11, at fremtidige utgifter til KIDNs kandidater 

til internasjonale tillitsverv, skal fremkomme i regnskapsnotene, - og ber 

distriktskasserer ta hensyn til dette. 

 

 INNKOMNE SAKER  

DS 3.20 FORSLAG PÅ PROSJEKTKOORDINATORASSISTENT: 

Under diskusjonen om prosjektkoordinators mandat (på DS 2) ble viktigheten av å ikke 

bli «personavhengig» presisert. Distriktssekretæren fikk oppgaven med å sende ut en 

forespørsel til klubbene om å komme med forslag på personer som er villige til å bli 

prosjektkoordinatorassistent. 

Det forelå følgende forslag: 

Steinar Johnsen KC-Langesund 

Kåre Vold KC-Horten 

Ved votering (ingen stilte krav om skriftlig votering), ble Kåre Vold enstemmig valgt. 

B 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 3 AKTIVITETSBANK: 

På DS 2 ble det bestemt å opprette en «aktivitetsbank» dvs få katalogisert alle aktiviteter 

(humanitære, inntektsbringende, møtegjennomføringer osv) som klubbene har, og 

legge denne «aktivitetsbanken» inn på KIDNs nettside. Viseguvernør Terje påtok seg å 

være aktivitetskoordinator overfor nettansvarlig Asbjørn, og Terje kunne melde at dette 

arbeidet nå var godt i gang.  
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DS 3 GUVERNØRKALENDER 2013-14 

Mona hadde ingen endringer fra forrige gang. 

 

 EVENTUELT  

DS 3 Prosjekt «samspill – helse og livsglede»: 

Viseguvernør Finn Helge viste til prosjektkoordinator Ralphs orientering på DS 2, og 

kunne melde at prosjektet nå var i gang. Han gikk igjennom litt av bakgrunnen og 

hensikten med prosjektet, og anbefalte viseguvernørene om å ta kontakt med Ralph for 

å få hjelp til eventuelle bidragssøknader. Leder i Humanitærkomiteen fikk overlevert en 

kopi av prosjektplanen. Komiteen ønsket å bruke dette som saksorienteringsdokument 

når komiteen besøker klubber. 

 

Prosjekt «Nye Gurvika» (Kiwanishytte i Gurvika):  

Dag viste også til Ralphs orientering på DS 2, og kunne melde at alle nødvendige 

dokumenter nå var underskrevet, og prosjektets ansvarlige komite var opprettet. 

 

På DS 2 ble det bestemt å gå til innkjøp av «Kiwanisdukke-boken». Den var ankommet 

og hver av viseguvernørene, og andre aktuelle personer, fikk med seg sine eksemplarer. 

 

Ingen flere saker ble behandlet under eventuelt. 

 

 TEMADISKUSJONER: 

Flere klubber har tidligere signalisert at de ønsker at DS skal komme mer «på banen» 

når det gjelder klubbutvikling, og dette ble «konkretisert» gjennom viseguvernør Terjes 

forslag om å lage et tema-møte. Guvernør Mona tok utfordringen direkte, og bestemte 

at DS 3 i hovedsak skulle ha fokus på nettopp klubbutvikling. 

Humanitærkomiteen og Klubbutviklingskomiteen hadde fått oppgaven med å lage 

gruppearbeidsoppgaver med følgende hovedtema: 

Tema A: Hvordan kan distriktsstyret konkret hjelpe klubber til å bli «sterke» (over 20 

medlemmer). 

Tema B: Hvordan kan distriktsstyret, enten hjelpe eksisterende klubber, eller selv sette i 

gang tiltak for opprettelse av nye klubber, herunder spesielt i Sverige. 

Tema C: Hva kan distriktsstyret konkret gjøre for å sette i gang tiltak for opprettelse av 

klubber i Danmark. 

Tema D: Hvis KIDN ikke hadde noen distriktprosjekter, hvilke prosjekter burde vi da 

ha. 

Det var en meget god og positiv atmosfære rundt hele denne «temaseansen», og 

distriktssekretæren tillater seg å gi ros til Kari og Nicolay for fine temaarbeidsoppgaver, 

ros til Terje som satte det hele i gang, ros til Mona som tok utfordringen «på direkten», 

og ikke minst ros til alle deltakerne, som virkelig viste kreativitet og positivitet, både 

under selve gruppearbeidene og under oppsummeringen.  

Resultatet av gruppearbeidene vedlegges dette referat, og vil danne grunnlag for 

videre behandling og aktivitetskonkretisering i DS.   
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 Guvernør Mona hevet møtet og takket forsamlingen for god møtedisiplin og positive 

bidrag til gode beslutninger.   

 

Hun ønsket alle vel hjem.  

 

NESTE DS-MØTE (DS 4) ER: 10. og 11. MAI 2014 

 

 

 

Referent:  

Dag Gladsø – distriktssekretær KIDN 2013-14 

 

 

 

 

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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