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VEDLEGG D – KIWANISKUNNSKAP 
 
Kiwaniskunnskap er viktig både for tillitsvalgte og vanlige medlemmer i Kiwanis. Som medlem av en 
organisasjon er man samtidig ambassadør for denne, og da må man rett og slett vite noe om 
organisasjonen, hva den står for, hva den utretter og hvordan det interne liv er. Med god kunnskap 
om organisasjonen man er medlem av øker også sjansen for å trives der og lysten og holdningene 
til å gjøre en innsats for den. 
Tillitsvalgte trenger den nødvendige kunnskapen for å utføre sitt verv på en best mulig måte. Det er 
viktig at lover og regler blir fulgt til en hver tid. Det må også finnes nok kunnskap til at informasjon 
kan flyte både oppover og nedover i alle ledd i organisasjonen. 
At medlemmene også har god Kiwaniskunnskap, gir mange fordeler. Skal vi markedsføre Kiwanis 
som organisasjon, så må hver enkelt vite hva vi står for. Skal vi ha vekst og nye medlemmer, så må 
vi vite hva vi inviterer til og hva vi har for oppgaver. Det er nok lettere å få medlemmer til å påta seg 
verv dersom de har kunnskap om Kiwanis inne. 
Her er begrepet ”5 K = 5 minutter Kiwaniskunnskap” et nyttig redskap. 5 minutters Kiwanis-
kunnskap på medlemsmøtene, hvor en orienterer om likt og ulikt, er både lærerikt og nyttig.  
Gode klubbmøter bør nesten alltid inneholde korte momenter over kort tid, som bidrar til at 
medlemmenes kjennskap til sin organisasjon stadig bedres. Her er det selvsagt et utall av emner, og 
hva som skal behandles må tilpasses den enkelte anledning. 
 
Nedenfor er det eksempler på noen emner som en hjelp til planleggingen av 5 K. Bakgrunnsstoffet 
finnes i våre håndbøker og på diverse Kiwanis nettsider: 
 

HVA ER KIWANIS? Det er vanligvis det første spørsmålet alle stiller. 

HVA GJØR KIWANIS? Se eks vis nettsider og Kiwanisnytt 

KIWANIS OPPBYGGING Bruk eks vis presentasjonen som bl a ligger på Kiwanis 
Minnepinnen. 

KIWANIS HISTORIKK Se kapittel 2 foran, evt også nettsider. 

KIWANIS LOVER OG REGLER Lovene står bl a i matrikkelen og finnes på nettet. 
Informasjonen bør her begrenses til enkeltpunkter som 
har betydning for klubblivet. 

KIWANIS 6 PRINSIPPER  Se kap. 1, Kiwanisnytt, Kiwanispinnen og nettsidene 
våre. Står også på forslag til Medlemsbevis (vedl. I). 

KIWANIS ORD OG UTTRYKK Ta med bare noen få hver gang; prioriter uttrykk som er 
ofte brukt. Oversikt finnes på våre nettsider. 

HVEM ER HVEM I KIWANIS Gi organisasjonen et ansikt, da er det lettere å 
identifisere seg med den; se Kiwanisnytt, diverse 
hjemmesider. 

HVEM GJØR HVA I KIWANIS Gir kunnskap om hvor man kan henvende seg i 
forskjellige situasjoner og hvem som kan svare på 
spørsmål og hvem som tar hvilke avgjørelser. 

DISTRIKT NORDENS HÅNDBØKER Gjør det enklere å slå opp når en står fast 

DISTRIKT NORDENS KOMITEER Gir kunnskap om hvor en kan søke støtte til forskjellige 
ting.  
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DISTRIKTETS FELLESPROSJEKTER Gir kunnskap om hva Kiwanis gjør, samt er momenter i 
klubbens årlige planlegging. 

KLUBBENS PROSJEKTER Knyttes gjerne opp til orientering om årsplan og 
budsjetter. Grunnlag for å velge innsatsområde etter den 
enkeltes interesse. 

ANDRE KLUBBERS PROSJEKTER Generell kunnskap om hva Kiwanis gjør, evt kan være 
ideskapende. 

KLUBBENS INDRE LIV OG REGLER Slik kunnskap fremmer miljøskapningen. 

HVA ER ET KONVENT? Forklar uttrykket og fortell om våre konventer, bruk 
gjerne bilder; redaktør Kiwanisnytt samt webmaster kan 
støtte her. Se også Kiwanispinnen. 

HVA ER ET DIVISJONSRÅDSMØTE? Forklar og fortell hva som skjer der. 

HVA ER ET INTERKLUBBMØTE? Som ovenfor. (Ide: Ta med nye medlemmer på et møte, etter 
avtale med viseguvernøren/klubbene). 

HVA ER AU OG DISTRIKTSSTYRET? Bruk håndbøkene og personer som har deltatt der. 

DISTRIKT NORDENS FOND Fakta og henvisninger i kapittel 2; evt på hjemmesidene. 

KIWANISNYTT/NYHETSBULLETIN Se bladets hjemmeside og artikler på nett. Kap 2 gir litt, 
historien står på bladets sider på kiwanis.no -.  

INTERNETT OG WEB-SIDENE VÅRE Dette er en viktig informasjonskilde som alle bør vite om 
og kjenne til bruken av. Fint tema for en ”kurskveld” eller 
igangsetting av datakurs i klubben. 

KIEF Update Europaføderasjonens månedlige nyhetsbulletin; 
distribueres kun på internett. Finnes utlagt på kiwanis.no 
-. Interessant informasjon kan formidles på møter; er på 
engelsk og kan derfor måtte oversettes av og til. 

 
Disse momentene kan selvsagt også være gjenstand for en mer grundig informasjon enn gjennom 5 
K. Mangler man stoff til et møte, eller en foredragsholder uteblir, er det en fin ide å lage noen korte 
kåserier/kurs/spørrerunder omkring tema som fremmer Kiwaniskunnskapen. 
Her er det nok å ta av, det er alltid behov for å friske opp kunnskaper hos medlemmene og man kan 
gjerne velge utradisjonelle metoder for å presentere kunnskapen. 
Ofte finnes det personer i klubben som har gode kunnskaper om Kiwanis og beslektede emner og 
her kan de med fordel aktiviseres og bidrag til å høyne medlemmenes kunnskaper. 
Gjennomført på en elegant og interessant måte kan Kiwaniskunnskapen bidra til å skape et godt 
klubbmiljø og positive holdninger hos medlemmene. I sin tur betyr det fornøyde medlemmer som 
gjør en enda bedre jobb for klubben og Kiwanis. Lag en enkel quiz; gjenomgå så svarene. 
 
Det lønner seg altså å legge en del arbeide i presentasjonen av Kiwaniskunnskap. Dårlige 
forberedelser og uinspirert gjennomføring kan fort virke negativt på klubbmiljøet og interessen. 
Støtte til arbeidet med Kiwaniskunnskap fås bl. a hos de enkelte distriktskomiteene og spesielt hos 
Kommunikasjonkomiteen.  
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