
 
 
 

Milepeler og gjøremål 
 
01. oktober- Kiwanisåret begynner. Alle tillitsvalgte tiltrer og nye styrer m.m. trer i funksjon. 

Komiteene starter sitt arbeid. Forberedte planer, laget i månedene før, settes i 
verk. 

 Webmaster oppdaterer e-postsystemet etter innspill fra distriktssekretær, 
divisjoner og klubber.   

05.oktober- Frist for fremsending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal IV (forrige år) til 
respektive viseguvernører (se egen blankett). 

10. oktober- Viseguvernørene (forrige Kiwanisårs viseguvernører) sender frem sin 
kvartalsrapport for kvartal IV til Guvernøren (forrige Kiwanisårs guvernør), basert 
på klubbenes rapporter (se egen blankett). Guvernøren sammenfatter rapportene, 
fremlegger den for Distriktsstyret og sender kopi av sin rapport til divisjoner og 
klubber. 

20. oktober- Siste frist for klubbene til å sende frem sin årsrapport (styrets årsberetning) til 
viseguvernøren. (Se beskrivelse under kapittel 8). 

Innen 31. oktober - Distriktsstyremøte nr 1 (DS 1). Klubber og divisjoner gjennomgår sakslisten slik at 
viseguvernøren kan ta med seg divisjonens saker til DS-møtet. 

15.desember- Frist for sending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal I til viseguvernøren.
Kontingent til District Norden forfaller til betaling. 

20. desember- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal I til Guvernøren, som i sin tu
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport etter samme prosedyre som nevn
ovenfor (10.okt). 

Januar- DS 2 avholdes i siste halvpart. Forberedelser i divisjoner og klubber som nevn
ovenfor (Nov). 

15. januar- Forfall for kontingent til KI og KIEF. 

21. januar- Kiwanis fødselsdag – ble stiftet på denne dato i 1915 i Detroit.  

Februar- Divisjoner og klubber avholder valgmøter og velger tillitsvalgte for neste Kiwaniså
innen 28. februar. Gjelder også valg av viseguvernør. 

05. mars- Valgrapport fra klubbene fremsendes innen denne dato til respektive
viseguvernører, samt til Medlemsansvarlig som sender samlet oversikt til KIF noe
senere på våren. Denne rapporten danner også grunnlag for oppdatering av neste
års matrikkel. 

05. april- Den internasjonale Kiwanisdagen. Sentrale og lokale tilstelninger kan måtte
tilpasses p g a evt. kollisjon med påsken enkelte år. Frist for fremsending av
klubbenes kvartalsrapport for kvartal II til respektive viseguvernører. 

10.april- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal II til Guvernøren som i sin tu
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport for DS 4 i mai etter samme
prosedyre som ovenfor (10.okt). 

April- Treningskonferanse for det nye distriktsstyret og klubbpresidenter. Gjennomføres på
samme sted og delvis felles. Etter denne konferansen avholder divisjonene og
klubbene egne treningskonferanser og iverksetter opplæringstiltak frem t
september måned, som forberedelse for de tillitsvalgte som skal overta 1. oktober
Invitasjon og påmeldingsblankett til høstens konvent sendes ut i aprilnummeret av
Kiwanisnytt.  



 
 
 

Mai - juni Saker som ønskes behandlet på distriktets årsmøte (i sep) forberedes. 

Tidlig juni- Tidsfristen for fremsendelse av saker til årsmøtet (90 dager før) er gjerne i første 
uke av juni. Juni måned er ellers tiden for Europa-konventet og det internasjonale 
konventet. 

15. juni- Frist for fremsending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal III til respektive 
viseguvernører. 
Mange klubber har en såkalt ”sommeravslutning” i denne måneden. 

20.juni- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal III til Guvernøren som i sin tur 
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport for DS 5 i forbindelse med 
konventet i september etter samme prosedyre som tidligere rapporter. 

 30. juni- Omkring denne dato er fristen for påmelding til deltakelse på konventet. 

Juli- Frist for utsendelse av innkalling til Årsmøte fra Distriktssekretæren er 60 dager før 
årsmøtedato. Alle årsmøtedokumenter (årsrapporter, regnskaper, saker til 
behandling m.m.) skal følge innkallingen. Med samme tidsfrist blir innkalling og 
årsmøtedokumenter også å finne på KIDNs webside.  

August- Divisjoner og klubber forbereder seg til årsmøtet og distriktskonventet. 
Påtroppende tillitsvalgte forbereder overtakelse av sine stillinger for neste 
Kiwanisår og nødvendig trening og opplæring foretas.  

September- Årsmøte/distriktskonventet avholdes første helg i september. Klubbene forbereder 
sine egne årsmøter som skal avholdes så nær 1. oktober som mulig. 

- OG SÅ STARTER DET HELE FRA TOPPEN IGJEN! 
 

 
 
Andre dager som det kan være nyttig å merke seg: 
 
05. oktober- Internasjonal barnedag 
 
10. oktober- Verdensdagen for psykisk helse 
 
20. november- Barnedagen - FNs internasjonale barnedag 
 
03. desember- Funksjonshemmedes dag - FNs Internasjonale dag for funksjonshemmede. 
 
05. desember- Frivillighetsdagen - FNs internasjonale frivillighetsdag. 
   Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling 

 

For oversikt over FNs internasjonale dager se: http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-dager-
og-aar 

 
 


