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                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

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

 

Distriktssekretær 2013-2014: Dag Gladsø – Landstadsgate 30 – 3210 SANDEFJORD – Tlf 916 65 102 – E-post sekretar@kiwanis.no 
Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

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

 

FØR KIWANIS – I FRAMTIDEN          www.kiwanis.no 

   

 Referat fra Distriktsstyremøte nr 4 - 2013-2014   

Tid: Lørdag den 10. - og søndag den 11. mai 2014 

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

Deltakere:        

Guvernør. Mona Hurtig Tilstede Viseguv. Akershus Niels Chr. Pedersen Tilstede 

Forrige guvernør. Arne Johan 

Sigstad 

Ikke 

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 

(Kari Rasmussen 

stedfortreder på 

søndag) 

Tilstede 

kun på 

lørdag 

Distriktssekretær. Dag Gladsø Tilstede 

kun på 

søndag 

Viseguv. Sverige Trond Søhagen Tilstede 

Distriktskasserer.   Kjell Lilletvedt Tilstede Viseguv. Sørlandet Terje K. Christensen Tilstede 

Leder Kontrolkomite. Steinar Johnsen Invitert 

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, 

ikke 

tilstede 

Leder prosjekt 

ELIMINATE 

Carl-Erik 

Thielemann 

Invitert, 

ikke 

tilstede 

Leder Konventkomite. Tore Brynslund Invitert, 

tilstede  

Medlemsansvarlig Tove Fiksdal Invitert, 

tilstede 

Prosjektkoordinator Ralph Castellan Invitert, 

tilstede 

   

Prosjektkoordinator Kåre Vold Invitert, 

ikke 

tilstede 

   

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ LØRDAG: 14 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ SØNDAG: 15 

Foruten leder av Humanitærkomiteen, Klubbutviklingskomiteen, Lovkomiteen og 

Kommunikasjonskomiteen, var de andre tilstede kun under sine aktuelle agendasakspunkter. 

Styret var beslutningsdyktig.         

mailto:guvernor@kiwanis.no
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     Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 4 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen: 

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

avspilt. 

 

DS 4 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 4 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 3 ble godkjent, uten bemerkninger. 

 

 FASTE POSTER:  

DS 4 GUVERNØREN HAR ORDET. 

KI har utsendt en e-post i forbindelse med 100-årsjubileet, og inviterer alle klubber til å 

bestille – GRATIS – et «Party-Kit». Bestilling kan foretas på følgende nettadresse: 

www.kiwanis.org/kiwanisone  – og der «klikke» seg frem på menyene som omhandler 

«100 TH ANNIVERSARY» -  

…eller klikk direkte på setningen «all the details are here». 

All the details are here,  
 

For øvrig hadde ikke Mona andre generelle saker. 

 

DS 4 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER. 

Komiteleder Steinar leste komiterapporten (som er vedlegg til dette referat). 

Komiteen fremførte også denne gang ønsket om at komitemedlemmer skal velges av 

Årsmøtet, men etter sterk anbefaling fra Lovkomiteens leder, Gøran, opprettholdt DS 

sitt vedtak fra DS 2 – 2013-14 – som lyder: 

«DS fant ikke å kunne imøtekomme dette ønske, da Årsmøtet 2010 ga DS fullmakt til å opprette 

en Kontrollkomite (tidligere Finanskomite) og velge komiteens medlemmer». 

Dette Årsmøtevedtaket er fortsatt gjeldene. 

For øvrig tar DS rapporten til etterretning. 

R/B 

DS 4 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Kari leste komiterapporten, som viste at komiteen er aktiv med besøk i 

både enkeltklubber og divisjoner. 

Status for MHU – inkl kr 25.609 overført fra 2012-13: Kr 165.859 (budsjett kr 200.000). 

Status for BC – inkl kr 38.135 overført fra 2012-13: Kr 254.939 (budsjett kr 250.000 – og 

her vil kr 4.939 bli overført til sommerleir 2015). 

Guvernørens mål om at minst 5 klubber har lokale aktiviteter som kan defineres som 

«Kiwanismodellen», var oppnådd. 

Asbjørn Schjølberg stiller som komiteens representant på årets sommerleir for MHU. 

Komiteen arbeider med katalogisering av produsenter av stoff til Kiwanisdukken. 

KIDN har stående på konto NOK 13.036 som er øremerket Kiwanisdukkelevering der 

det IKKE er Kiwanisklubber. Denne «øremerking» ble opphevet, med følgende nye 

vedtak: 

Humanitærkomiteen står fritt til å disponere disse midlene til eksisterende klubber som har 

behov for Kiwanisdukker. 

R/B 

http://www.kiwanis.org/kiwanisone
http://www.kiwanis.org/kiwanis100/celebrate/celebration-party-kit
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Kiwanisdukkekostnader i forbindelse med levering i områder der det IKKE er Kiwanisklubber, 

dekkes gjennom prosjekt «Kiwanisdukken/ExtraStiftelsen».  

Revidert mandat for Humanitærkomiteen ble vedtatt. 

 

DS 4 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteen har besøkt mange enkeltklubber og divisjoner, men ønsker at enda flere 

klubber tar kontakt slik at komiteen kan komme på klubb-besøk, Divisjonsrådsmøte-

besøk og Interklubb-besøk. 

Komiteen arbeidet med planer for Kiwanissynliggjøring i områder der det nå er levert 

Kiwanisdukker i forbindelse med prosjekt «Kiwanisdukken/ExtraStiftelsen» 

R 

DS 4 PROSJEKTKOORDINATOR ORIENTERER. 

Prosjektkoordinator Ralph orienterte om prosjektarbeidet, og han stilte i den fine T-

skjorten som skal benyttes under prosjekt «Samspill» i Skien. 

Både Ralph og Kåre hadde vært på (og vil fortsette med) opplæring i nytt søkesystem 

for ExtraStiftelsen, og han presiserte at det er prosjektkoordinator som er ansvarlig 

bindeledd mellom KIDN og ExtraStiftelsen. Ved nye prosjektsøknader vil det bli 

opprettet/utnevnt en prosjektleder/saksbehandler konkretisert opp mot det aktuelle 

prosjekt. 

Prosjektkoordinatorene arbeidet nå med følgende 8 konkrete prosjekter: 

1. Asker-Ungdommen «Full Fres» - kan forankres i KC- Asker. 

2. «Se Meg» - Melhus kommune - kan forankres i KC-Trondheim, koblet opp mot 

nyklubbdannelse. 

3. «Kiwanis-Ekspressen» - var forankret i KC-Askim, men klubben ønsker å utsette 

prosjektsøknaden. 

4. «Mitt liv – Mitt valg» - rusforebyggende tiltak - kan forankres i KC-Bærum. 

5. «Aktivitetsløype - Høyt og lavt – for helse og velbehag» - er forankret i KC-Ski. 

6. «Proms-konserten» - er forankret i KC- Horten + KC-Horten Freia + KC-

Åsgårdstrand, men er IKKE et prosjekt som kan søkes via ExtraStiftelsen 

(prosjektkoordinatorene hjelper til med søknader andre steder). 

7. «Kiwanis – positiv arena for integrering» (Pilotprosjekt) – er forankret i den nye 

Kiwanisklubben i Kongsberg (Kiwanis Club Kongsberg og Numedal). 

8. «Samspill – mer helse og livsglede» - fortsettelse av prosjektet i Skien, med mulighet 

for spredning til flere steder. 

Prosjektkoordinatorene fikk fullmakt til å arbeide videre med alle prosjektene, med 

prioritering av de prosjektene som kommer inn under ExtraStiftelsens betingelser. 

Revidert mandat og instruks til prosjektkoordinatorene ble vedtatt, og det presiseres 

her at prosjektsøknader som IKKE er forankret i en konkret Kiwanisklubb (eventuelt 

Divisjon) skal forelegges DS for behandling. 

 

Til slutt kunne Ralph komme med den gledelige nyhet at organisasjonspapirene til den 

nye Kiwanisklubben i Kongsberg var klare. Guvernør Mona signerte og Ralph sender 

inn papirene. 

 

R/B 

DS 4 KOMMUNIKASJONSKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Asbjørn ga en orientering (komiterapporten er sendt til 

distriktssekretæren) om komiteens arbeid. Motivasjonskonferansen var gjennomført i 

R 
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henhold til planer og mål, og det vil komme en rapport. 

Komiteen har i perioden besøkt Divisjon Viken og Divisjon Indre Østland, med 

opplæring og motivering for bruk av nettet. 

KIDNs nye nettside vil bli aktiv i løpet av juni måned 2014, og det vil bli utarbeidet 

«oppskrift/bruksanvisning» for hvordan klubbene kan lage sine egne nettsider. 

Asbjørn fikk STOR TAKK for alt det arbeid han har lagt ned, spesielt med den nye 

nettsiden.   

DS 4 LOVKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Gøran minnet alle om at frist for innsending av ny klubblov, til 

Lovkomiteen, er 31. mai 2014.  

I den nye klubbloven er det ikke avsatt plass til presisering hvordan en klubbs 

eiendeler/midler skal forvaltes/benyttes hvis klubben blir nedlagt, MEN - det gjøres her 

oppmerksom på at følgende er nedfelt i KIDNs «Forskrifter og Allmenne Råd»: 

ARTIKKEL XVI – NASJONALE OG/ELLER LOKALE KRAV: 

§ 1 lyder: 

«Bestemmelser foreskrevet av nasjonale eller lokale lover er nedfelt i denne lovens 

«Forskrifter og Allmenne Råd». 

Norske myndigheter krever at alle foreninger/organisasjoner i sine vedtekter/forskrifter 

minst skal ha nedfelt foreningens/organisasjonens formål (kan være flere formål) og ha 

nedfelt bestemmelser om disponering av foreningens/organisasjonens verdier (finanser 

og eiendeler) ved avvikling. 

Kravet om utfyllende formålsforskrift er dekket gjennom presisering i lovteksten i dette 

dokument, under ART. II. 

Kravet om forskrift ved verdidisponering ved avvikling/nedleggelse dekkes av 

følgende lovpresisering, enstemmig vedtatt på styremøte i Kiwanis International 

District Norden den 12. mai 2012: 

«Ved avvikling/nedleggelse av Distriktet (klubben) skal verdier som står på Distriktets 

(klubbens) driftskonto og på Distriktets (klubbens) humanitærkonto (herunder andre 

Kiwanisrelaterte eiendeler fratrukket gjeld) overføres/utbetales til et humanitært 

prosjekt som vedtas av minst ¾ flertall av det styret som er valgt i 

avviklings/nedleggelsesåret, Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond 

eller Kiwanis International Foundation».  

Skulle det være klubber som ønsker å sette opp et mer konkret «testament» kan de ta 

kontakt med Lovkomiteen. 

Gøran viste så til tidligere melding om at det skal lages ny Distriktslov, og kommer 

tilbake med flere detaljer her etter hvert som prosessen går. 

R 

DS 4 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Tore ga en orientering om status for fremtidige Konvent, og kunne melde 

at Konventet på Hamar var i god rute. Han minnet om at ALLE (også 

distriktsstyremedlemmer) selv må melde seg på. 

Jubilumskonventet i Drammen 2015 var også i rute, og her arbeides det med en ekstra 

markering. Detaljer vil bli fremlagt på Konventet i Hamar. 

R 
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Konvent 2016 er tildelt Divisjonene Viken og Akershus, og vil bli avholdt på Quality 

Hotell Mastemyr (Kolbotn). 

Divisjon Telemark vil søke om Konventarrangement for 2017. 

 

DS 4 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER. 

I komiteleder Thor Christians fravær ga Asbjørn en orientering om fremdriften vedr 

KIDNs 50-års jubileumsskriv. Dette var i rute og har så langt holdt seg til budsjett. 

Målet er å ha «skrivet» klart for trykking i løpet av mars 2015.        

R 

DS 4 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER. 

I komiteleder Carl-Eriks fravær ga Hilde DS en muntlig statusrapport. 

I samarbeid med Unicef arbeides det med en e-post og en sms – aksjon. Hun informerte 

også om muligheten til å bli «Model-club», dvs at klubben binder seg til å betale 750 

dollar pr. medlem, fordelt over 5 år. Det var foreløpig registrert 3 «Model-clubs» i 

KIDN, men Hilde hadde fått signaler om at flere var på gang. 

For øvrig oppfordret Hilde alle til å ta kontakt med komiteleder Carl-Erik for hjelp med 

brosjyrer og annen aktuell info, gjerne også besøk fra komiteen. 

R 

DS 4 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG ORIENTERER. 

Tove ga en orientering om medlemsstaus, som pr 30. april 2014 er 1407 medlemmer. 

Tove manglet klubbvalgskjema fra noen klubber, og respektive viseguvernører tar 

kontakt med de aktuelle klubbene. 

Når det gjelder medlemskontingent til KIDN så er det distriktskasserers ansvar å følge 

dette opp. 

Når det gjelder medlemskontingent til KI-EF og KI, ble det vedtatt at dette fra nå av 

skal være medlemsregisteransvarliges ansvar da Tove sitter inne med aktuelle oversikt 

fra KI-EF og KI. 

For øvrig mente Tove at det foreløpig ikke er fornuftig at klubbene går over til «online-

rapportering» til KI, da det fortsatt var noen mangler ved dette systemet. 

R/B 

DS 4 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER. 

Distriktskasserer Kjell ga en god orientering om KIDNs økonomiske status, og KIDN 

ligger godt innenfor vedtatt budsjettramme. 

R 

DS 4 VISEGUVERNØRENE ORIENTERER. 

Den enkelte viseguvernør ga en orientering om respektive Divisjons 

klubbutviklingsstatus, og det fremgikk at de fleste klubbene har satt i gang tiltak, men 

at det fortsatt var forbedringspotensial.  

Dette ble en svært interessant og nyttig orientering/diskusjon, med stikkord 

«klubbsamarbeid – langtidsplaner».  

Det henvises til arbeidsdokumentet «klubbutviklingsprosess», vedtatt på DS 5 2012-13 

(se også punkt DS 4.23). 

Det vises også til «Klubbaktivitets-banken» som er under opprettelse. 

R 

 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 4.21 ÅRSMØTEVEDTAK 2013 – ORGANISASJONSSEKRETÆR (Saken behandles på nytt i 

DS, og fremlegges på årsmøtet 2014): 

Guvernør Mona hadde nedsatt en arbeidsgruppe med Tove Fiksdal som gruppeleder, 

som skulle gå igjennom hele sakskomplekset og legge frem en innstilling til DS på DS 4 

2013-14.  

B 
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Tove redegjorde for gruppens arbeid, som hadde følgende konklusjon: 

«Gruppen anbefaler at det IKKE engasjeres en organisasjonssekretær i KIDN, og det 

anbefales å anse saken for avsluttet».  

 

DS sluttet seg enstemmig til gruppens konklusjon, og DS fremmer følgende forslag til 

Årsmøtet 2014: 

«KIDN engasjerer ikke en organisasjonssekretær, og saken anses for avsluttet». 

Det ble bestemt at Tove blir saksfremstiller på Årsmøtet 2014.  

Gruppens saksdokument vedlegges dette referat. 

DS 4.22 ÅRSMØTEVEDTAK 2013 – BRUK AV OVERSKUDDSMIDLER (nettside, 

jubileumsskrift, egenkapitalstyrking og eventuelt organisasjonssekretær): 

På Årsmøtet 2013 ble det vedtatt å benytte fremkommet overskudd på driftsregnskapet 

for KIDN pr. 30. september 2013 på følgende måte: 

«Regnskapsmessig overskudd som fremkommer i driftsregnskapet til KIDN for regnskapsåret 

2012-13, skal fordeles med 1/3 avsetning til «Jubileumsskriv» og 2/3 avsetning til 

dataoppgradering. 

Driftsresultatet pr. 30. september 2013 er ca NOK 307.000 (eks Konventregnskapet) 

Opptjent egenkapital pr. 1. oktober 2012 er ca NOK 220.000. 

SAKSOPPLYSNING: 

Det viser seg at kostnadene ved ny nettside (dataoppgradering) ikke er stor som først 

antatt, slik at det her vil være midler til disposisjon av avsatte midler pr. 30. september 

2013.  Det viser seg også at regnskapet for 2013-14 mest sannsynlig vil gå med et godt 

overskudd.  

DS vil derfor fremme følgende forslag til Årsmøtet 2014: 

1. Hele overskuddet i regnskapet for 2013-14 overføres til egenkapitalen (dermed vil en 

eventuell egenkapitalbestemmelse på 70 % av driftsinntektene være dekket). 

2. Det settes av midler i budsjettet for 2014-15 til feiring/promotering/synliggjøring av 

Kiwanis, under jubileumsfeiringen på Konventet i Drammen 2015. 

3. DS 2013-14 ber Årsmøtet 2014 gi DS 2014-15 fullmakt til å utarbeide en 5-års 

økonomisk handlingsplan for tiltak rettet mot 

klubbutvikling/medlemsverving/profilering av Kiwanis, forankret i gjeldene 

Strategiplan for KIDN.  

B 

DS 4.23 DS 3 – RESULTAT AV TEMADISKUSJON: 

Temadiskusjonene/resultatet fra DS 3 viser at distriktsstyret tar klubbenes ønske om 

mer fokus på klubbutvikling alvorlig. DS var enige om at rutinene 

(klubbutviklingsprosessen) som ble vedtatt på DS 5 2012-13 (og opprettholdt/videreført 

på DS 1 2013-14), skal danne grunnlaget for den fremtidige klubbutviklingsprosessen.  

Selve «prosessdokumentet» ligger på KIDNs nettside, under Klubbutviklingskomiteen. 

 

R/B 

DS 4.24 DS 3 – RETNINGSLINJER FOR BRUK AV PROSJEKTTILSKUDDSMIDLER: 

Følgende retningslinjer for bruk av overskudd på prosjektadministrasjonstilskudd 

(beløp som gjenstår på aktuelle prosjekts regnskapskonto etter at prosjektet er avsluttet) 

ble vedtatt: 

B 
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«Overskudd på administrasjonstilskudd overføres fra tilhørende 

prosjektadministrasjonstilskuddskonto i KIDNs regnskap, til en egen konto 

(administrasjonstilskuddsoverskudd), og beløpet bindes opp (øremerkes) for 

humanitært bruk. 

Forslag til humanitære prosjekt hvor midlene frigjøres for bruk, kan fremmes av både 

enkeltklubber, Divisjoner og Distriktsstyret. 

Distriktsstyrets flertall avgjør hvilket prosjekt som tildeles midler». 

DS 4.25 DS 3 – RETNINGSLINJER FOR BRUK AV KIWANISDUKKEN: 

Humanitærkomiteen la frem forslag til retningslinjer for bruk av Kiwanisdukken. Det 

fremkom momenter som burde tas med, og Kari Rasmussen (leder av 

Humanitærkomiteen) og Dag Gladsø (distriktssekretær) fikk fullmakt til å fullføre 

dokumentet. Dokumentet vil bli lagt ut på KIDNs nettside under 

Humanitærkomiteen/Kiwanisdukken. 

 

Under dette punkt leste viseguvernør Hans Aaby opp et bev fra divisjon Buskerud, 

hvor det foreslås at Kiwanisdukken KUN skal produseres ved/av vernede bedrifter. 

DS fant det ikke riktig å pålegge klubber/divisjoner en slik 

produksjonsstedsspesifikasjon, og forslaget ble nedstemt.  

 

B 

DS 4.26 ÅRSMØTEVEDTAK 2013 – endring i bestemmelsen om størrelse på egenkapitalen. Saken 

behandles pånytt i DS, og fremlegges på årsmøtet 2014: 

I tillegg til innkallingens saksdokument var det innkommet et forslag fra KC-Ski.  

KC-Ski foreslo å inkludere både Konventregnskapet og eventuelle 

prosjektadministrasjonstillegg i beregningsgrunnlaget. 

Etter en redegjørelse fra distriktskasserer, som mente det blir feil å inkludere 

Konventregnskapet (det skal i utgangspunktet «gå i null») og administrasjonstilleggene 

(som vil være svært usikre i beløpsstørrelse), vil distriktsstyret fremme følgende forslag 

til Årsmøtet 2014: 

«Den regnskapsmessige egenkapital i KIDN skal være minst 70% av gjeldene års 

driftsinntekter, eks. Konventregnskap og eksterne driftstilskudd». 

 

B 

  

INNKOMNE SAKER 

 

DS 4.27 BURN CAMP – EVALUERING: 

På bakgrunn av klubbenes evalueringstilbakemeldinger (45 klubber har svart og 44 

klubber ønsker videreføring), vil distriktsstyre fremme følgende forslag til Årsmøtet 

2014: 

«KIDNs samarbeidsavtale med Burn Camp videreføres i 2 år, fom 1. januar 2015 tom 

31.desember 2016.» 

B 

DS 4.28 ALBANIAHJELPEN – EVALUERING: 

På bakgrunn av klubbenes evalueringstilbakemeldinger (43 har svart, med 3 ønsker om 

klubbprosjekt, 5 ønsker om divisjonsprosjekt, 2 ønsker om ikke å involvere KIDN, og 33 

ønsker om distriktsprosjekt i KIDN), vil distriktsstyre fremme følgende forslag til 

Årsmøtet 2014: 

«Prosjekt Albaniahjelpen formaliseres som et fellesprosjekt i KIDN (med samme 

forpliktelser og rettigheter som Burn Camp og Mental Helse Ungdom), og 

prosjektperioden vil være fom 1. januar 2015 tom 31. desember 2016». 

B 
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PS: Humanitærkomiteen får ansvaret med, i samarbeid med Albaniahjelpen, å tilpasse 

Albaniahjelpens nåværende vedtekter i forhold til KIDNs lover og regler. 

DS 4.29 ÅRSMØTEFORBEREDELSER: 

Det var ikke innkommet forslag fra klubbene, men formelt sett har klubbene frist til 6. 

juni (90 dager før Årsmøtet). 

Det var ikke innkommet forslag på «foreslått» guvernør 2014-15. 

Årsmøteagenda 2014 ble gjennomgått og fastlagt. 

B 

 ORIENTERINGSSAKER 

Ingen 

 

DS 4 GUVERNØRKALENDER 2013-14 

Ingen endringer. 

R 

 EVENTUELT  

DS 4 Pkt 1 – Presisering vedr distriktskomiteenes rapporteringsrutiner til DS og til 

Kontrollkomiteen: 

For å unngå «rapporteringsbyråkratisering» mellom komiteer, DS og Kontrollkomiteen, 

ble følgende bestemt: 

«Den enkelte komite (herunder prosjektkoordinator) skal avgi en skriftlig 

aktivitetsrapport til hvert distriktsstyremøte. Rapporten skal inneholde oversikt over 

komiteens aktivitet fra siste DS-møte, og en egenvurdering av komiteens økonomi i 

henhold til komiteens budsjett. 

Med unntak av Kontrollkomiteen, som fremlegger sin rapport på selve DS-møtet, skal 

komiterapportene sendes til Kontrollkomiteen og Distriktssekretæren, senest 14 dager 

før aktuelle DS-møte». 

 

Pkt 2 – Forslag fra KI-presidenten om å la barn lage tegninger relatert til Eliminate: 

Tegningene samles inn, innrammes, stilles ut f.eks. på Konventet, og selges til inntekt 

for Eliminate. 

Mer info om saken vil bli sendt ut fra Guvernøren/Kommunikasjonskomiteen. 

 

 

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 5) ER: 5. SEPTEMBER 2014 

 

 

 

Referent:  
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På lørdag den 10. mai: Hilde Meyer 

På søndag den 11. mai: Dag Gladsø 

 

 

 

 

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) 

 

 
 


