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DEL	I	‐	INNLEDNING	
 

Forord 
 

Konvent; 
(av latin: conventus; sammenkomst) 

 
”Konvent” er i den romersk-katolske kirke en forsamling av de stemmeberettigede munker eller 
nonner i et kloster og deres samlingssted. 
I evangeliske kirker er det en betegnelse for uoffisielle presteforeninger til faglige drøftelser. 
Ordet konvent er mest brukt i politisk eller religiøs sammenheng om møter og overenskomster. 
Hos oss brukt om sammenkomst, forsamling. 
 
”Konvent” (eng: convention) er betegnelsen Kiwanis International, Kiwanis International European 
Federation (og tilsv.) og distriktene bruker på årlige sammenkomster, vanligvis over flere dager, i 
forbindelse med årsmøter/årsforsamlinger. 
 
Det første konvent i Kiwanis fant sted 18. og 19. mai 1916 i Cleveland. Her ble det vedtatt å 
etablere en landsomfattende organisasjon; National Kiwanis Club, og George F. Hixson ble valgt 
som den første president. Konventet vedtok også en lov for organisasjonen, utformet av en 
komite på konventet. Etter valgene ble det vedtatt å legge neste konvent til Detroit. 
 
Det første ordentlige Europakonventet ble holdt i Zürich i juni 1968, etter at det hvert år siden 
1965 hadde vært holdet en europeisk konferanse. I Zürich ble Jean Ladriere, fra Brüssel, valgt 
som den første Europapresident. 
 
Det første distriktskonvent i District Norden (den gang Skandinavisk distrikt) fant sted i Risør 22. 
og 23. juni 1968; riktig nok da kalt distriktsmøte.  
 
Konventene er fine anledninger for Kiwanianere til å møtes, bli kjent med nye personer og knytte 
nye kontakter, utveksle erfaringer og synspunkter samt skaffe seg kunnskap om organisasjonen 
og dens virke. Konventer er således gode anledninger til å bli informert, inspirert, motivert og til å 
lære seg å kjenne sin egen organisasjon. Da vil den enkelte kunne gjøre en enda bedre innsats i 
organisasjonen.  
Kiwanis årlige konventer, med innlagt årsmøte (tilsv.), er beskrevet i lovverket og tilhørende 
regelverk.   
 
Denne håndboken er først og fremst et verktøy for de som skal planlegge og arrangere konventer 
i District Norden. Men for andre som ønsker å informere seg vil spesielt de to første delene være 
en fin kilde til mer kunnskap. De øvrige deler utgjøres av huskelister, prosedyrer og 
bakgrunnsstoff for de som skal gjøre jobben med konventene. 
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Innledning 
 
Denne håndboken er laget for bruk innen Kiwanis International District Norden (KIDN) og 
beskriver arbeidet med å planlegge og gjennomføre de årlige distriktskonventer.  
Håndboken tar primært sikte på å være et redskap for de lokale arrangementskomiteer 
(Prosjektkomite) og Konventkomiteen i KIDN. Til dette formål inneholder den kjøreplaner for de 
enkelte faser og beskrivelser av de enkelte prosesser innen hver fase.  
De innledende deler er imidlertid laget slik at de kan være til nytte for andre ledd som deltar i 
prosessen, eller personer som på generelt grunnlag ønsker å informere seg om hva konventer er 
og hvorledes de arrangeres. 
 
Håndboken er basert på ”Kvalitetshåndbok for KIDN” og inngår som vedlegg til denne. Den 
bygger på de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for Kiwanis International (KI), Kiwanis 
International European Federation (KIEF) og KIDN. Den utfyller lover og forskrifter med 
nødvendige detaljer for planlegging og gjennomføring av distriktets konventer.  
Håndboken erstatter tidligere Konventhåndbok av 2001 og evt. justeringer av denne. 
 
Hensikt og omfang 
Håndbokens primære hensikt er å være arbeidsoppskrift og oppslagverk for de som er 
involvert i arbeidet med å planlegge og arrangere konventer; Distriktsstyret/ Distrikts-
sekretæren, Konventkomiteen og den lokale konventarrangør (Prosjektkomiteen).  
Målet har vært å gjøre arbeidet for de involverte parter så enkelt og greit som mulig.  
 
I tillegg er det også hensikten å gi klubber og divisjoner, som ønsker å arrangere et konvent, 
nødvendig grunnlag for å vurdere en søknad, og informasjon om søknadsfrister og søknadens 
form og innhold.  
 
Oppbygning. Håndboken er bygget opp slik at den innledningsvis gir bakgrunn og en grov skisse 
av hva et konvent er. Deretter beskrives de enkelte faser i arbeidet med konventer og nøyaktige 
beskrivelser av prosesser under veis. Brukerne kan dermed lese den fra starten av og videre 
utover. Del II og III er de mest sentrale her.  
Til hjelp og støtte gir del IV detaljerte prosessbeskrivelser kombinert med faktaopplysninger. De 
fleste grunnlagsfakta og lovbestemmelser er lagt inn i denne delen slik at det skal være lite behov 
for å slå opp andre steder.  
Der det antas å være nyttig er det samlet en del vedlegg i del V for ytterligere hjelp og støtte. 
Selv om håndboken beskriver mye svært detaljert, vil det likevel være forhold og situasjoner som 
er forskjellige fra gang til gang, og som det er opp til arrangøren å løse. Underveis i stoffet er det 
lagt inn en del råd og vink til bruk i slike situasjoner. 
 
Tilpasning til lokale forhold. Til tross for at mye er bestemt på forhånd for å dekke de formelle 
krav i samsvar med lover og regler, forhindrer dette ikke at den lokale arrangør kan og bør sette 
sitt eget, lokale preg på det enkelte konvent. Dette gir vedkommende konvent en egen karakter 
og sørger for variasjon til glede for deltakerne fra år til år. Samtidig gir det mulighet for å 
presentere og gi andre Kiwanismedlemmer kunnskaper om de enkelte lokalsamfunn som 
klubbene opererer i. En annen viktig effekt er at lokalsamfunnet blir enda bedre kjent med hva 
Kiwanis er og gjør for innbyggerne.  
 
Målet med håndboken er, gjennom gode beskrivelser av faser og prosesser, å sikre en god og 
forskriftsmessig gjennomføring av konventer, samtidig som den lokale arrangør har frihet til å 
legge inn egne innslag, og dermed lage det enkelte konvent til en unik hendelse hver gang. 
 
Håndboken er utlagt på distriktets hjemmesider (Medlemssider/Håndbøker) og kan leses 
der og/eller skrives ut ved behov. Den utgaven vil til enhver tid være den mest oppdaterte. 
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DEL	II	‐	OM	KONVENTER	
 
Om konventer 
 
Generelt 
Dette avsnittet beskriver det formelle grunnlaget for konventer og gjeldende rammefaktorer om-
kring arrangementet så som ansvar og oppgaver, tid, sted, innhold og deltakelse m. m. 
 
Konventer er definert og beskrevet i innledningen til håndboken, og er i Kiwanis et årlig arrange-
ment som strekker seg over tre dager, lagt til en helg (fre-lør-søn), og der årsmøtet er innlagt som 
en fast del på lørdag formiddag. 
Som resultat av årelang innarbeidet tradisjon arrangeres de årlige konventer i District Norden 
første helg (alternativt andre helg) i september måned. Et konvent har følgende hoveddeler: 
 
 åpning av konventet og sosiale (”bli-kjent-” eller ”velkomstparty”), evt. faglige aktiviteter  
 årsmøtet 
 faglige aktiviteter som informasjon, orienteringer, kontakt, temadiskusjoner og foredrag 
 avslutning m/innsetting av neste guvernør og nytt distriktsstyre. 
 
Formell bakgrunn 
Det formelle grunnlaget finnes i ”Kiwanis Internationals Bylaws” (KI lov), samt i ”Kiwanis 
Internationals Policies and Procedures” (KI policy og prosedyrer). Utdrag av disse dokumentene 
finnes i denne håndbokens Del V, vedlegg A.  
Siden begge dokumentene kan være gjenstand for årlige revisjoner vises det til KIs nettsider for 
komplette og oppdaterte versjoner.  
 
 
 
 
 
 
 
I de etterfølgende paragrafer i loven (§§ 12 - 17) er det gitt nærmere retningslinjer om gjennom-
føringen av konventer; herunder fastlås bl. a.: 
 
 Distriktsstyret fastsetter sted og tid for konventet, i perioden 15. mars til 15. september, 

unntatt 30 dager før, under eller 30 dager etter KIs konvent. Tid og sted skal godkjennes av 
KI Board; melding om konventet skal være daglig leder (Executive Director) for KI i hende 
minst 6 måneder før konventet finner sted 

 alle aktive medlemmer av en Kiwanisklubb innen distriktet har rett til å delta på konventet, 
herunder årsmøtet 

 alle klubber (som har oppfylt sine forpliktelser) innen distriktet har rett til å delta på årsmøtet 
med tre (3) delegater, hvorav en (1) bør være klubbens president. 

 Delegatene skal være valgt av klubben og har rettigheter og plikter slik distriktsloven 
foreskriver.  

 
For detaljer om årsmøtet; se Distriktsloven artikkel VIII; spes. §§ 7-18 (i Del V; vedlegg A). 
Forøvrig er disse forholdene nærmere omhandlet mer i detalj i del III og IV i denne håndboken.   
 
Utfyllende bestemmelser om avviklingen av distriktskonventer er å finne i ”KI Procedures” under 
kapitlet Distriktskonventer og konferanser - pkt 250 - se Del V, vedlegg A. Disse er det tatt 
hensyn til i de øvrige deler av håndboken. 
 
Spørsmål om det formelle grunnlaget rettes til leder for Konventkomiteen 
 

Pålegget om å avholde konventer er gitt i ”KI Bylaws, artikkel IX; Distrikter, section 11”: 
”Hvert distrikt skal arrangere et årlig konvent som er angitt her, med mindre Kiwanis Internation-
als styre (KI Board), i et bestemt år, kommer til at distriktet befinner seg i en tilstand av krise, og 
at det derfor ikke ville være praktisk å avholde konventet”. (Se hele punktet i Del V; vedlegg A). 
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Hensikten med konventer 
Å holde årlige konventer har til hensikt å skape og vedlikeholde godt vennskap, motivasjon, 
inspirasjon, administrativ metodikk, Kiwaniskunnskap og målforståelse for klubbmedlemmer.  
Målet er å skape, opprettholde og forsterke gode forbindelser og sterke bånd mellom organi-
sasjonens enkelte ledd og mellom de enkelte medlemmer. Her kan man bli bedre kjent med 
organisasjonen og andre medlemmer, utveksle informasjon, erfaringer og ideer, knytte nye kon-
takter og skaffe seg gode kunnskaper og god forståelse for hvordan Kiwanisorganisasjonen ser 
ut og virker.  
Bare det å komme sammen dekker trolig halvparten av målsetningen. Gjennom aktiv deltakelse 
på årsmøtet og evt. temadiskusjoner i arbeidsgrupper o. l. vil klubber og det enkelte medlem 
være med på å bestemme hvilke oppgaver som skal løses, på hvilken måte og med hvilke 
ressurser. 
 

Ansvar, plikter og oppgaver 
 
Dette avsnittet beskriver de enkelte aktører som er involvert i arbeidet med konventer og deres 
ansvar, plikter og oppgaver. Ovenfor er det redegjort for det formelle grunnlaget og nedenfor tas 
det utgangspunkt i dette. Her listes de enkelte aktører og deretter beskrives deres rolle i 
arrangementet av distriktets konventer. Her er tatt med alle momenter i sakens anledning slik at 
det ikke skal være nødvendig å slå opp andre steder for å finne fastsatte regler. Hvordan opp-
gavene utføres er så beskrevet i de etterfølgende deler.  
 
Aktører 
De enkelte aktører som er involvert i arbeidet med å arrangere konventer i vårt distrikt er: 
 
 Distrikt Norden (KIDN) 
 Distriktsstyret (DS) 
 Distriktets faste konventkomite - Konventkomiteen 
 lokal arrangementskomite - Prosjektkomiteen 
 arrangerende klubber/divisjon - Ansvarlig lokal arrangør. 
 
District Norden. KIDN har det overordnede ansvar, og er herunder ansvarlig for at det 
arrangeres et konvent hvert år, innenfor distriktets geografiske grenser, i perioden som 
avgrenses av tretti (30) dager før, under, eller tretti (30) dager etter det internasjonale 
konventet avholdes. 
Distriktet sørger for at melding om tid og sted for konventet er KIs daglige leder i hende seks 
måneder før konventet finner sted. 
Distriktet v/distriktssekretæren, er ansvarlig for opplegg og gjennomføring av årsmøtet; med 
administrativ støtte fra den lokale prosjektkomiteen. 
Guvernøren oppnevner 3 medlemmer til Konventkomiteen; se neste side om medlemmene.  
 
Distriktsstyret. DS, v/konventkomiteleder, sender årlig ut invitasjon til å søke om å arrangere 
konventer (vår/ sommer 3 år i forkant), og DS fastsetter sted for konventet etter innkomne 
søknader fra klubber og divisjoner. 
 
 
 
 
 
 
DS behandler søknaden på derpå følgende styremøte (vanligvis i januar) og gjør evt. vedtak slik 
at kontrakt med hotell (tilsv.) kan inngås. Kontrakten underskrives av Guvernøren etter endt 
behandling i Konventkomiteen. 
Distriktsstyret holdes orientert om gangen i arbeidet i de enkelte prosjektkomiteene (se neste 
avsnitt) av leder for Konventkomiteen. 
For detaljer vises det til håndbokens ”Del III Kjøreplaner” - avsnittet ”Kjøreplan for søknadsfasen” 
og evt. ”Del IV Prosessbeskrivelser” - kapitlet ”Søke om konvent”. 

”Kvalitetshåndboken” (side 9, avsnitt Årsmøtet) fastsetter at:  
”En klubb/divisjon som ønsker å arrangere konvent/årsmøte, skal i samarbeid med konventkomiteen 
sende inn søknad, inkludert økonomisk ramme, om å arrangere Konvent/årsmøte innen 1. januar 2 ½ 
år før arrangementet”.  
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Konventkomiteen. Distriktets faste konventkomite skal, i henhold til sitt mandat, ivareta gjennom-
føringen av District Nordens årlige konventer i tråd med Konventhåndboken, og være bindeleddet 
mellom DS og den lokale konventarrangør - (konventet organiseres etter prosjektmodellen og 
med en Prosjektkomite). 
 
Komiteen skal (sitat): 
- sørge for at alle frister for søknader om konvent etc. blir overholdt 
- holde guvernør og DS à jour i forhold til fremdrift, handlingsplan og arbeid i Konventkomiteen 
- bidra til å holde kostnadene for konvent på et rimelig nivå for å fremme størst mulig deltakelse 

på våre konventer, herunder budsjettkontroll 
- bidra med innspill til ajourføring av Konventhåndboken. (Sitat slutt). 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Konventkomiteen og dens leder er de enkelte prosjektkomiteers (lokal konventarrangør) nær-
meste samarbeidspartner. Et tett og godt samarbeid er den beste garanti for et vellykket 
arrangement, og for at prosjektet gjennomføres innen de tildelte rammer og ressurser.  
Konventkomiteens leder er også de lokale komiteers nærmeste og beste rådgiver/veileder, og 
bør, uten nærmere avtale, holdes kontinuerlig informert om arbeidets gang. Konventkomiteens 
leder vil også kunne besvare spørsmål som ikke er dekket av lovverk og håndbok, og er den som 
ved behov fremlegger saker for DS angående konventer; herunder søknad om å arrangere kon-
vent (se ovenfor).  
 
Prosjektkomiteen. Konventarbeidet organiseres etter prosjektmodellen; det opprettes en Prosjekt- 
komite, for hvert enkelt konvent, som lager en prosjektplan for sitt arbeid (del IV, kapittel 2 gir råd 
om organisering av denne). Dette blir da den lokale konventarrangør som fra DS har fått delegert 
oppgaven med å arrangere distriktets konvent et bestemt år.  
Det vil derfor til en hver tid (avhengig av årstid) eksistere 3, muligens til tider 4 slike prosjekt-
komiteer som arbeider med hvert sitt konvent slik: 
 
 Prosjektkomite 1 som forbereder og arrangerer konventet i det inneværende året - Konvent 1 
 Prosjektkomite 2 som planlegger arrangementet av neste års konvent - Konvent 2 
 Prosjektkomite 3 som planlegger arrangementet av konventet om 2 år - Konvent 3 
 Prosjektkomite 4 som søker om å arrangere konvent om 3 år - Konvent 4. 
 
For å skille dem fra hverandre bør prosjektnavnet inneholde konventets navn, som for eksempel - 
”Prosjekt Sørlandskonventet 2012”. Prosjektkomiteen bør benevnes tilsvarende; eksempelvis 
”Prosjektkomite Sørlandskonventet 2012”.  
Navnene vil fremkomme i utfylt prosjektskjema som lages for det enkelte konvent av respektive 
prosjektkomiteer - se mer i Del III og IV og utfylt eksempel i del V vedlegg B. Prosjektskjemaet 
fastsetter bakgrunn og rammer for arbeidet med utgangspunkt i oppdraget som KIDN har gitt, og 
er grunnlaget for en Prosjektplan som fordeler ansvar, oppdrag og setter milepæler for arbeidet.    
 
Ansvar og gjøremål. Prosjektkomiteen har et totalansvar, på vegne av KIDN, for å planlegge, 
forberede og arrangere det tildelte konvent i samsvar med mandat (ref. DS vedtak), budsjett, 
inngåtte avtaler og denne håndboken.  
Komiteen skal underveis arbeide i nær kontakt med leder for Konventkomiteen, holde vedkom-
mende oppdatert og rette eventuelle oppdukkende spørsmål dit.  
Det kan også være aktuelt i enkelte tilfeller å samarbeide med de arrangerende klubber (en eller 
flere klubber eller en hel divisjon - ansvarlig lokal arrangør).  
 
 

Oppnevning og sammensetning av den faste konventkomiteen; Distriktsloven Artikkel VII, § 5: 
”En fast Konventkomite med tre (3) medlemmer skal forberede distriktets årsforsamling. Komiteens 
medlemmer oppnevnes av Guvernøren eller distriktsstyret for tre (3) år av gangen, dog slik at en går ut 
eller gjenoppnevnes hvert år.” 
Om sammensetningen har DS 1 (2013-2014) vedtatt at (sitat): Guvernøren utpeker komiteleder…..  
I tillegg tiltrer den til enhver tid sittende guvernør og distriktskasserer komiteen. Dermed er Distrikts-
loven oppfylt.  
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Innenfor de gitte rammer, og etter Distriktsstyrets vedtak om tildeling, skal komiteen:  
 
 organisere seg selv og arbeidet, herunder opprette underkomiteer og utarbeide arbeidsplan 
 planlegge og forberede gjennomføringen av konventet, informasjon om og invitasjon til 

konventet, samt det administrative opplegget for årsmøtet    
 innhente tilbud fra et egnet arrangementssted/hotell og fremlegge utkast til kontrakt for 

Konventkomiteen, som fremlegger denne for underskrift av Guvernøren 
 arrangere konventet, herunder gi administrativ støtte KIDN til gjennomføringen av årsmøtet 
 presentere sitt konvent under avslutningen på foregående konvent  
 gjennomføre nødvendige etterarbeider, evaluere konventarbeidet og fremsende regnskap og 

rapport til Konventkomiteen. 
 
Arrangerende klubber/divisjon - (ansvarlig lokal arrangør) 
Klubber og divisjoner bør fortløpende vurdere om de bør påta seg å arrangere konvent. 
Eventuelle intensjoner og ønsker kan så, gjennom en uformell kontakt, signaliseres til leder for 
Konventkomiteen som til en hver tid har oversikt over situasjonen.  
Det er ikke fastsatt rigide regler for rekkefølgen i hvem som kan arrangere konvent. Men ut fra et 
prinsipp om ”rettferdig” fordeling av felles oppgaver innen KIDN, og at det å arrangere konvent 
bør gå på omgang, bør klubber og divisjoner som ikke har arrangert konvent på lenge være 
særlig opptatt av slike vurderinger. 
 
Søknad om å arrangere konvent sendes, slik ”Kvalitetshåndboken” foreskriver i sitt kapittel 5; 
Møter, til Distriktsstyret, i samarbeid med Konventkomiteen, innen 1. januar 2 ½ år før konventet 
skal gjennomføres. Gangen i arbeidet og søknadens innhold er nærmere beskrevet her i denne 
håndbokens Del III; Kjøreplaner - Søknadsfasen. Se også del IV og V for maler og eksempler. 
 
Planlegging og gjennomføring. Når DS har godkjent søknaden opprettes det en lokal arrange-
mentskomite - i denne boken benevnt Prosjektkomite (se ovenfor), som på vegne av ansvarlig 
lokal arrangør utfører selve arbeidet. Organisering av denne komiteen og dens arbeid er 
nærmere beskrevet i Del III, IV og V i denne håndboken. 
 
Oppfølgning. Ansvarlig lokal arrangør (klubb/klubber/divisjon) blir holdt informert av Prosjekt-
komiteen om arbeidets gang. Det kan underveis bli nødvendig med en viss støtte av forskjellig 
art. Innledningsvis har ikke komiteen fått tildelt økonomiske ressurser for sitt arbeid fra KIDN, og 
når det nærmer seg tiden for å gjennomføre konventet kan det bli nødvendig å forsterke komiteen 
med personell. 
Det bør under hele prosessen være aktiv og god kontakt til Prosjektkomiteen siden resultatet vil 
kunne ha innvirkning på klubbenes anseelse og omdømme. Tett kontakt, god oppfølgning og 
støtte og et godt resultat vil også kunne ha fin effekt på miljøet i klubb/divisjon, og styrke 
fellesskapsfølelsen og samholdet mellom de enkelte klubber/innen divisjonen. 

 
Gangen i arbeidet med konvent  
 

Til slutt i denne delen om grunnlag, forutsetninger og rammefaktorer for arbeidet med å arrangere 
konventer, følger nå et sammendrag i form av en grov oversikt over hendinger og handlinger. 
Disse er satt inn i en tidsramme, fra invitasjon til å søke går ut fra DS, inntil etterarbeidene er 
unnagjort, evalueringer gjennomført og regnskap og rapporter er avlevert. 
Hensikten er å gi leseren/brukeren en oversikt over hva det å arrangere konvent innebærer, å 
vise de forskjellige aktørers rolle og ansvar (hvem gjør hva), og hvor mye den enkelte aktør er 
involvert.  
Det ligger i sakens natur at Konventkomiteen og dens leder, som rådgivende og utførende ledd 
for District Norden, har en stor oppgave under hele arbeidets gang. I den følgende oppstillingen 
er det derfor ikke gitt detaljerte angivelser for hva komiteen og dens leder gjør. Det forutsettes at 
det skjer en kontinuerlig overvåkning og oppfølgning av de enkelte prosjekters fremdrift, og at 
praktisk engasjement i det enkelte prosjekt tilpasses hvordan arbeidet går og fremdriften er.   
Detaljerte kjøreplaner, basert på nedenstående oversikt, for de enkelte faser i arbeidet er gitt i 
Del III og beskrivelser av enkelte prosesser finnes i Del IV og V. 
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Tid Hendinger og handlinger 
K = 
konvent 

KIDN DS 
Ansvarlig 
arrangør 

Prosjektkomite 
Konvent-

komite
      
Før K - 3 år Klubber og divisjoner vurderer å søke om å få arrangere konvent Informerer, info 
      
K - 3 år 
(vår, 
sommer) 
 

Inviterer til å 
søke konvent 

   Bistår evt. søkere 

 3. DS 1 
orienteres 
om 
situasjonen 

1. Vurderer 
muligheter, 
lager søknad 
og sender 1/1  

 2. Samarbeider 
med søkere, 
informerer. 
Mottar søknad(er). 

    Sjekker søknader,  
kontr. mot rammer 
og forutsetninger 

      
K - 2 ½ år 
(januar) 
 
 
 
(Januar) 
 
 
(Feb - mai) 
 
 
(Juni - juli) 

 2. Vurderer 
søknader 
og vedtar 
arrangør. 

  1. Orienterer DS 2 
om søknadene og 
anbefaler vedtak. 

  2. Mottar info 
om vedtak. 

 1. Info til lokal arr. 
om vedtak. 

  1. Oppretter 
Prosjektkomite 

2. Etablerer prosjekt og organiserer 
komiteen. Lager arbeidsplan; i sam- 
arbeid med ”Neste guvernør”. 

3. Gir støtte og 
råd. Info til KIDN 
og DS 3. 

3. Guvernøren 
underskriver 
hotellavtalen. 

  1. Innhente avtaleutkast fra hotellet 
og fremsende denne for underskrift. 

2. Formidler avtal-
en for underskrift. 

   Gjennomfører planleggingsarbeidet 
i  h t Kjøreplan - se del III. 

Oppfølging 

      
K - 1 år 
(sep) 

1. Avholder 
konvent 

  2. Presenterer sitt konvent under 
avslutningen på søndag. 
Deltar, observ., erfarer og lærer. 

3. Observerer og 
samler erfaringer. 

(Høst/vinter) 

Planlegger 
årsmøte 

  Bearbeider prosjektet, sjekk avtaler 
og kjøreplaner. Gjør nødvendige 
forberedelser. Avtaler faglige 
aktiviteter/tema/foredrag. 

Bistår og 
informerer 
KIDN/DS. 

(Okt - nov)    2. Deltar på evalueringsmøte, bidrar 
og noterer. 

1. Evalueringsmø-
te siste konvent 

      
K - 5 mnd 
(april - mai - 
jun) 

   Inviterer til konvent, Påmeldings-
blankett distribueres. Jevnlig PR om 
konventet i blad og på nett. 

Bistår og gir råd. 

      
K - 3 mnd Innkaller til 

årsmøte (juni) 
  Det meste er nå klart, avtaler og 

detaljer sjekkes. Kjøreplan kontr. 
Følger opp 

K - 1 mnd Klubber sen-
der  ”Fullmakt 
for delegater” 

  Sjekker at alt er klart, og forbereder 
organisering av konventstedet. 

Deltar og støtter 
aktivt. 

    Oppretter hovedkvarter på hotellet 
noen dager/en dag før. 

Følger opp. 

  Noen møter på 
hotellet dag før 

  De siste forberedelser og sjekk av 
kjøreplaner og opplegg. 

 

K; torsdag    Stabsmøte med hotellet Deltar på møte 
      
K; fredag  

 
 
 
Forbereder 
årsmøtet. 

DS 4 på 
dagen 
 
 

 Siste forberedelser og organisering. 
Bistår DS administrativt. Tar mot 
gjester, innsjekk. Etabl. av stands. 
Klargjør for åpning. Åpning og 
velkomstparty.  
Forbereder oppsett for årsmøte. 

Støtter og 
monitorerer. 

      
K; lørdag Årsmøte  

 
Leder faglig 
aktivitet. 

  Adm. stø til årsmøtet. Ledsagertur 
gjennomføres. Faglige aktiviteter 
etter lunsj; bistå. 
Forbereder og gjennomfører bankett 
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Klargjør for neste dag. 

K = 
konvent 

KIDN DS 
Ansvarlig 
arrangør 

Prosjektkomite 
Konvent-

komite 
      
K; søndag 2. Deltar evt. i 

opplegget. 
  1. Gjennomfører diverse program; 

se eget opplegg; 1-2 timer 
Forbereder avslutning.  

 

    Avslutning gjennomføres 
- bistå aktører 
- faneoverrekkelse Guvernørfanen 
Lunsj 1300 - 1400 

Avslutter 
konventet. 

      
    Opprydding  
      
Etter K  Motta  

regnskap, 
rapporter 

 Etterarbeid og opprydding. 
Evaluering, evt møte. 
Avslutte regnskap og rapporter og 
sende til Konventkomiteen. 

Deltar i evaluering 
Mottar rapporter 
Følger opp avvikl. 

      

 
 

Detaljerte kjøreplaner 
 
Neste del - Del III - inneholder kjøreplaner for arbeidet med konventer fra det hele starter med 
invitasjon til å søke og til etterarbeidene er ferdige, og regnskap og rapporter er utarbeidet og 
levert. Kjøreplanene er, så langt praktisk mulig, satt opp i kronologisk rekkefølge og detaljerer 
hendinger og handlinger angitt ovenfor.  
Når det gjelder kjøreplanen for Planleggingsfasen har det, av naturlig grunner, ikke vært mulig, 
og heller ikke hensiktsmessig, å lage en kronologisk rekkefølge; enkelte deler av den lister derfor 
gjøremål i tilfeldig rekkefølge. Så er det opp til den enkelte prosjektkomite å bestemme rekke-
følgen i sin egen prosjektplan. 
 
Prosessen med arrangement av konventer er delt i følgende faser: 
 
 Søknadsfasen; inkludert utlysningen om å søke 

 
 Planleggingsfasen; som starter når arrangør er vedtatt 

 
 Gjennomføringsfasen som dekker selve gjennomføringen, inkludert årsmøtet 

 
 Etterarbeid - og evalueringsfasen; inkludert økonomi. 
 
Kjøreplaner. Innenfor de enkelte fasene er det laget en eller flere såkalte kjøreplaner. Disse er 
lister der oppgavene er satt opp i kronologisk rekkefølge så langt råd er, og har til hensikt å være 
sjekklister underveis i arbeidet. Her er satt opp tiltak/gjøremål, hvem som gjør hva, og når.  
Det anbefales at prosjektkomiteen tar ut kjøreplanene og tilpasser dem og utfyller innholdet slik at 
det passer til eget konvent. De kan tas rett ut av den elektroniske utgaven av håndboken som 
finnes på distriktets nettsider - ta evt. kontakt med leder for Kommunikasjonskomiteen.   
For gjennomføringen kan det være praktisk å lage egne kjøreplaner for den enkelte post. 
 
Del III inneholder følgende kjøreplaner: 
 
 Kjøreplan Overordnet (Overordnet prosjektplan) 
 Kjøreplan Søknadsfasen 
 Kjøreplan Planleggingsfasen 
 Kjøreplan Gjennomføringsfasen for konventet m/ delplaner for Åpning, Avslutning og Årsmøte 
 Kjøreplan Etterarbeider 
 Kjøreplan Evaluering, rapportering og regnskaper. 
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Del	III	‐	KJØREPLANER	

Generelt 
Denne delen inneholder såkalte kjøreplaner. Dette er detaljerte lister over tiltak og gjøremål med 
angivelse av hvem som har ansvaret, frister for når de skal være utført. Det er i tillegg angitt hva 
tiltaket innebærer av arbeid og anvisninger for hva som skal utføres (prosesser).  
Der hvor beskrivelsene blir for lange vises det til prosessbeskrivelser som er samlet i Del IV. 
 
Kjøreplanene er i det nedenstående arrangert slik at de, om ønskelig, kan kopieres fra hånd-
boken og brukes som maler i Prosjektkomiteens arbeid. De kan opprettes som enkeltstående 
dokumenter til bruk i Prosjektkomiteen og de enkelte underkomiteer. 
 
Tiltakene er med vilje ikke nummerert. Dermed er det enkelt å sette inn tiltak og endre rekke-
følgen uten å måtte omnummere til stadighet. Om ønskelig kan nummerering settes inn av den 
enkelte komite i rubrikken lengst til venstre i tabellen. 
Denne rubrikken kan ellers med fordel benyttes til å hake av i lista etter hvert som tiltakene 
ferdigstilles. Her i håndboken er derfor rubrikken lengst til venstre merket med navnet ”OK”. 
Ved å bruke god tid på å lage nøyaktige kjøreplaner og følge dem underveis sikres god oversikt, 
alle nødvendige tiltak er medregnet og en har god kontroll med gjennomføringen. Følges dette 
opp vet en at målet om et godt konvent gjennomført i h t lover og regler blir nådd. 

 
Innhold 
Del III inneholder følgende 7 kjøreplaner, relatert til de enkelte faser: 
 
Oversikt, alle faser: Kjøreplan Overordnet 
 
Søknadsfasen: Kjøreplan Søknadsfasen 
 
Planleggingsfasen: Kjøreplan Planleggingsfasen 
 
Gjennomføringsfasen: Kjøreplan Gjennomføringsfasen m/3 underplaner, inkludert Kjøreplan 

for Årsmøtet 
 
Etterarbeid  
og evalueringsfasen: Kjøreplan etterarbeider 

Kjøreplan Evaluering, rapportering og regnskaper. 
 

Tabellene 
Teknisk informasjon 
Tabellene er laget i programmet Word (Windows 7) På nettsidene finnes det også en utgave i 
tidligere versjoner av Windows (97 - 2003) som kan lastes ned derfra. 
 
For å sette inn rader: høyreklikk i en rad og velg ”Sett inn” og deretter ”Rad over /under” 
For å slette rader: Merk raden (klikk i margen utenfor raden), høyreklikk og velg ”Slett rader”. 
Tilsvarende gjøres for kolonner. 
 
Anbefalt skrift: Arial, font 9. Ved bruk av andre skrifter tilpass størrelsen av skriften.   
 
Celler med farger: Merk cellene; høyreklikk og velg ”Kantlinjer og skyggelegging”, velg fanekortet 
”Skyggelegging” og velg deretter farge på cellen(e).  
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KJØREPLAN OVERORDNET (grov prosjektplan) 
Denne kjøreplanen dekker alle faser av arbeidet med konventer og har til hensikt å skape 
oversikt over hele prosjektet; jfr. del II - Gangen i arbeidet. 
Kjøreplanen er først og fremst et godt redskap for Konventkomiteen og evt. KIDN/DS. 
 

OK TILTAK/GJØREMÅL ANSVAR NÅR HVA 

 
Oversikt over situasjonen når 
det gjelder arrangører av 
konvent 

Konvent- 
komiteen 

Kontinuerlig Uformell kontakt med potensielle 
søkere og bidra med informasjon og 
støtte 

 K = Konvent (tid for arrangementet) 
     

 
Invitere til søknad om å 
arrangere konvent 3 år frem i tid 
(K- 3 år) 

KIDN/DS Vår/sommer 3 år 
før 
(K-3 år) 

Konventkomiteen minner om og 
informerer om situasjonen. Kan ha 
registrert ønsker allerede. 

     

 Vedtak om søknad 

Klubber og 
divisjoner 

Når som helst Søknad baseres på behandling og 
vedtak i klubber eller divisjonsråd. 
Prosessen kan ta inntil ½ - 1 år; 
inkludert sonderinger hos hoteller. 
Kan evt. etablere interimskomite  

     

 
Sender søknad om å arrangere 
konvent i h. t. utlysning 

Klubber/divisjoner Innen 1. jan K-2 
½ år  

Søknad stiles til og sendes 
Konventkomiteen, kopi til 
guvernøren. Konventkomiteen 
bringer frem for KIDN/DS. Redegjør 
og anbefaler evt. 
Kjøreplan Søknadsfasen gir detaljer 

     

 Fastsette arrangør og tid 
DS   K - 2 ½ år 

(DS 2 jan) 
Formidler og bekrefter vedtaket til 
søker. Referanse blir referat fra DS. 

     

 Oppretter prosjektkomite 
Utpekt arrangør Snarest Konventkomiteens leder informerer 

og bidrar. Se mer i del II og 
Kjøreplan Planleggingsfasen. 

     

 
Opprette kontraktsutkast med 
hotellet 

Prosjektkomite Snarest etter DS- 
vedtak 

Konventkomite gjennomgår, 
anbefaler og guvernøren 
undertegner når alt er avklart. 

     

 Gjennomfører Planleggingsfasen 
Prosjektkomite Kontinuerlig Se egen kjøreplan. 

Konventkomiteen støtter og 
informerer Guvernør og DS. 

     

 Presentasjon av konvent 
Prosjektkomite På konvent K - 1 

år 
Se kjøreplan Planleggingsfasen 

     

 Gjennomfører DS 4  
KIDN Fredag før 

konventåpning 
Ansvar KIDN, prosjektkomite støtter 
administrativt 

     

 Gjennomfører konvent 

Prosjektkomite Iht plan Se Kjøreplaner Gjennomførings-
fasen; for konvent og årsmøte. 
KIDN har ansvaret for Årsmøtets 
gjennomføring, Prosjektkomite 
støtter administrativt.  

     
 Etterarbeider Prosjektkomiteen Etter K Se egen kjøreplan Etterarbeider 
     

 
Evaluering, regnskap og 
rapporter 

Prosjektkomiteen Før DS 1 (okt). Sendes DS via Konventkomiteen. 
Samarbeid/info etter avtale med 
Konventkomiteen. 

     

 Prosjektkomiteen oppløses 
Konventkomiteen Oppdraget utført Alle rapporter og regnskap levert. 
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KJØREPLAN SØKNADSFASEN 
Denne kjøreplanen dekker den fasen av arbeidet da søknader vurderes, utarbeides, fremmes og 
vedtas. Etter dette er det bestemt hvem som skal arrangere konvent for angjeldende år.  
Kjøreplanen er forankret i det formelle grunnlaget som er beskrevet i del II og starter med at 
KIDN sender ut invitasjon til å søke om å arrangere konvent. For detaljer: se del IV og V. 
 

OK TILTAK/GJØREMÅL ANSVAR NÅR HVA 

 
Oversikt over situasjonen når 
det gjelder arrangører av 
konvent 

Konvent- komiteen Kontinuerlig Uformell kontakt med potensielle 
søkere og bidra med informasjon 
og støtte 

 K = Konvent (tid for arrangementet) 
     

 
Invitere til søknad om å arrang-
ere konvent 3 år frem i tid  
(K-3 år) 

KIDN/DS Vår/sommer 3 år 
før 
(K-3 år) 

Konventkomiteen minner om og 
informerer om situasjonen. Kan 
ha registrert ønsker allerede. 

     

 Vurderer å søke konvent 

Klubber og divisjoner Kontinuerlig Det bør fortløpende vurderes om 
man ønsker og vil søke om å 
arrangere konvent. En klubb, 
eller flere sammen evt. hele 
divisjoner kan være aktuelle. Se 
mer i del 2 under arrangerende 
klubber/divisjon. 
Kontakt evt Konventkomiteen. 

     

 Vedtak om å søke 

Klubber og divisjoner Når som helst Søknad baseres på behandling 
og vedtak i klubber/og eller 
divisjonsråd. Prosessen kan ta 
inntil ½ - 1 år; inkludert 
sonderinger hos hoteller. 
Kan evt. etablere interimskomite. 
Kontakt konventkomiteen og 
signaliser evt. intensjoner.  

     

 Opprette interimskomite 

Klubber og divisjoner Samtidig med 
vedtak om 
søknad 

Dette bør være stammen til den 
evt. Prosjektkomiteen. Leder bør 
være den samme. Involverte 
parter bør være representert når 
flere klubber er involvert. 

     

 
Utarbeide og sende søknad om 
å arrangere konvent i h. t. 
utlysning 

Interimskomite dersom 
opprettet. 
Klubber/divisjoner 

Innen 1. jan K-2 
½ år  

Søknad stiles til og sendes 
Konventkomiteen, kopi til guver-
nøren. Konventkomiteen bringer 
frem for KIDN/DS. Redegjør og 
anbefaler evt. 
Søknaden skal inneholde arran-
gør, sted, tid (første helg i sep; 
evt. den andre), arrangements-
hotell og pristilbud/ budsjett-
utkast. Søknadens oppsett og 
innhold er beskrevet nærmere i 
del IV; avsn. ”Søke om konvent”. 

     

 Fastsette arrangør og tid 
DS   K - 2 ½ år 

(DS i januar) 
Konventkomiteen formidler og 
bekrefter vedtaket til søker. 
Referanse blir referat fra DS . 

     

 Informere ansvarlig søker 
KIDN/Konventkomiteen Snarest etter 

vedtak 
Vedtaket vil fremgå av referat fra 
DS.  Konventkomiteen informerer 
og gjør avtaler om videre arbeid. 
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KJØREPLAN PLANLEGGINGSFASEN  
Denne kjøreplanen lister tiltak og gjøremål i Planleggingsfasen. Tiltakene er her satt opp i noe 
tilfeldig rekkefølge da den enkelte prosjektkomite i sin prosjektplan må fastsette når de enkelte 
tiltak skal gjennomføres, tilpasset deres situasjon. Av samme årsak er ikke rubrikkene ”Ansvar” 
og ”Når” utfylt, bortsett fra noen steder der løsningen sier seg selv. 

 

OK TILTAK/GJØREMÅL ANSVAR NÅR HVA 

 Konstituerende komitemøte 
Leder/sekr  Egen agenda; drøfte organisering, prosjekt- 

/kjøreplan, møteopplegg, status saker fra evt. 
interimskomite. 

     

 Lage prosjektplan 

KOM  Med konventhåndboken som rettleder. Bør 
starte med å fylle ut et prosjektskjema som 
utgangspunkt for prosjektplanen - se del V; 
Eksempel 

     

 Etablere bankkonto 
Kasserer  Husk underskrifter av Guvernør for at dette 

skal være gyldig. 
     

 Uniformering av komiteen 
KOM  Bør fastsettes tidlig slik at evt. forberedelser 

og evt. anskaffelser kan gjøres. 
     

 Utarbeide og ajourholde budsjett 
KOM/Kass  Det bør ganske tidlig lages et grovt 

budsjettutkast som komiteen kan behandle og 
vedta. Se del IV og V, økonomi m/vedlegg. 

     

 

Kiwanisprisen 
Kiwanisprisen utdeles normalt under 
banketten på lørdag. Se egne 
statutter. 
Avtale med Forrige guvernør om 
utdelingen. 

KOM  
- med innspill fra 
klubbene. 

 Prisen er ”Trehesten” og et diplom. Hesten fås 
hos Kiwanisbutikken, diplomet finnes på 
nettsidene og hos Konventkomiteen - se del V 
Gjøremål: 
 - samle inn forslag til kandidater og velge 
- varsle kandidaten ca. 6 mnd. før konventet 
- utforme begrunnelse  
- lage diplom og evt. sjekk om en bestemmer 
å gi penger i tillegg (fra lokal arrangør). 

     

 
Plan for evt. møter med guvernør 
for konventåret; samt 
konventkomiteen 

KOM   

     

 Møte(r) med hotell o. a 
Leder  Klarlegge hvilke kontakter som er nødvendige 

og møtebehovet; i h t prosjektplan  
     

 
Fastlegge etablering av 
undergrupper og ”hvem gjør hva” 

KOM  Organisere undergrupper som skal benyttes 
definere oppgaver. Se forslag i del V. Vurder å 
oppnevne en Hovedkoordinator med ansvar 
for å ”ligge foran”, og sjekke neste fase. 
 

     

 
Økonomi i planleggingsfasen 
- evt søke om forskudd fra KIDN 

  Kan søke KIDN om forskudd på 20 000,- til 
dekning av møteutgifter m. m. inntil 2 år før 
konventet skal arrangeres (etter 1.okt ca 2 år 
før) - Se del IV og V; om Økonomi. 
 

     

 

Produsere presentasjon på 
konvent 
- prøvevises (angi møte) 
- justering og ferdiggjøring 
- fremføre presentasjonen 

PR-ansvarlig 
 
Leder og PR-ansv 

 Ferdig for en første presentasjon på møtet 
med guvernør for året K. Deretter må den 
justeres og gjøres klar.  
 
Se mer under gjennomføringsfasen. 

 
Presentere sitt prosjekt på 
konvent (året før) 

Leder 

 Lages som PowerPoint, video, slideshow, og 
lagres på minnepinne (primært). 
PR-ansv. - assisterer ved fremføring. 
Lengde 10-15 minutter maksimalt.  
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Samle inn utstyr fra forrige 
konvent; evt. avtale overlevering 

Sekretariat  Omfatter en del saker og ting som går i arv fra 
komite til komite; banner, flagg, lysestake, 
navnekortholdere, stemmesedler mm. 
 

     

 
Utarbeide oversikt og plan for 
anskaffelse av ting som skal deles 
ut.  

Sekretariat  Omfatter bl a Kiwanisnåler som Guvernøren 
skal dele ut, blomster, evt. blomsterbrev, 
oppmerksomheter, påskjønnelser og andre 
ting av samme kategori. Konf. guvernør. 
 

     

 
Liste over gjøremål - i hele 
perioden (grunnlag for prosjekt-
planen) 

KOM  Innledningsvis er det lurt å lage en enkel liste 
over gjøremål som komiteen kjenner til, og 
denne blir så punkter som innpasses i 
kjøreplanen etter hvert. 
 

     

 Forberede mottaket 

SEKR  Mottakelseskomite, når på plass? 
Plassering og bemanning av SEKR. 
Registrering og utlevering av info m m 
Evt. avtaler om ting som hotellet kan gjøre. 
Andre momenter? 
Mottak av gjester og andre aktører. 
Oppsett av sekretariatet, få på plass ting. 
 

     

 
Forberede Åpningen - se også 
neste fase 

TEKN/SEKR  Innhold - jfr. programmet. 
Lage egen detaljert kjøreplan, steg for steg; 
se del III; kjøreplan for åpningen. 
- Plassering/oppsett i salen/lysdemping evt 
- lysestake m/lys. Hvem tenner? 
- Leder lager åpningsinnlegg; Velkommen 
- Skaffe Kiwanishymnen for avspilling 
- forberede talere; Guvernør, ordfører (tilsv), 
evt. utenlandske gjester (presentasjon under 
guvernøren?) 
- Forberede orienteringer/underholdning 
- Bestille velkomstdrink ?? (Økonomi)? 
- Velkomstmåltid legges opp. 
- Musikk/bar 
- annet? 
- dørkontroll 
- skaffe gong (er evt. i konventkista) 
 

 

Forberede Årsmøtet  
(Hovedansvar KIDN, 
prosjektkomiteen skal ha det 
tekniske opplegget og støtten) 

XXXXXXX 
 (KIDN Sekr) 

 Se egen mal kjøreplan for årsmøtet. 
Plan for plassering i salen og de som sitter 
foran (se egen oversikt i del V). Bord for 
referenter. 
Merking for klubber, bestille årsmøtedokum-
enter til  (disse er ekstra; legges frem.)  
Stemmesedler, esker til tellekomite, og andre 
ting evt. 
Plukke ut PC-fører. Nødvendige bilder og 
oversikter, logo/konventlogo, Kiwanishymnen, 
agenda, årsmøtereglene. 
Mikrofonopplegg; personer som løper rundt 
med disse (mikrofonførere). 
 

     

 
Forberede evt. Guvernørens 
mottakelse  

KOM  Avklart med Guvernør at dette skal være med. 
Invitasjoner for utlegging/utdeling (guv). 
Bestille rom. Bestille drikke. 
Avtale med Guvernør om blomster, gaver. 
 

     

 

Forberede DS 4 fredag X.sep. 
(Hovedansvar er KIDN, komiteen 
skal ha det tekniske opplegget og 
evt støtte.) 

Teknisk  Bestille rom m/utstyr. 
Avtale med Distriktssekretæren detaljer. 
Avgi en person som følger opp underveis. 
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Forberede banketten på lørdag 
kveld 

KOM  Lag egen kjøreplan for dette; deler av den bør 
hotell/kjøkkenet/hovmester (tilsv) ha; evt. 
serveringsplan (enkel). 
Fordrink forberedes; hotellet utfører. 
Bordoppsett/plassering i salen. Bordpynt. 
Bordplassering, inkl liste som legges ut i 
mappene. 
Bordkort, og oversikt over bordplassering ved 
alle innganger/ foaje/hall m. m. 
Talerstol m/mikrofon 
Skaffe, og avtale med, toastmaster. 
Utdeling av Kiwanis Ærespris; kandidat må 
inviteres i god tid før (ca 6 mnd). 
Bestille musikk og orientere/avtale med disse. 
Avklare talere; lage taleliste; kopi til 
toastmaster med nødvendige fakta for talere. 
Nødvendig kontakt og avtaler med hotellet. 
 

     

 
Forberede program og opplegg for 
søndag formiddag 

Tekn/ 
Sekretariat 

 Program/tema/orienteringer må tas opp med 
KIDN og egen kjøreplan lages etter det. 
Sett av tid til utsjekk av hotellet. 
Lag egen kjøreplan evt. dersom mye. 
 

     

 Forberede avslutning 

Tekn/ Sekretariat  Se mal for kjøreplan; avtal med KIDN. 
Guvernørens avskjedstale. 
Presentasjon av avtroppende styre. 
Skifte av guvernør; kjedeseremoni (NB! nåler) 
Husk sverdet. Klokke til avtroppende. 
Neste guvernørs tale; presentasjon av 
påtroppende styre. 
Guvernørfanen og vasen skifter klubb (stativ). 
Avtakking av Prosjektkomiteen (husk gave). 
Presentasjon av neste konvent. 
Konventkomiteens leder avslutter det hele, 
lyset dimmes og talglyset slukkes. 
 

     

 Ledsagertur 

Leder  Egen kjøreplan utvikles. 
Det må legges opp aktiviteter for ledsagerne 
- gjøre avtaler med utvalgt sted; evt. også 
spisested dersom det er aktuelt 
- transport 
- leder/guide  
- samle innspill til presentasjonen 
- lage egne info-dokumenter om turen 
Avtale med besøkssted og evt. busselskap 
(andre). 
 

     

 Konventprogram 

KOM  Samarbeid med leder for Konventkomiteen, 
distriktssekretæren og Neste guvernør.  
Se tidligere ”Gule sider”; nå 
årsmøtedokumenter. 
Se også del V; eget vedlegg. 
 

     

 Vurdere utvidelser av komiteen  
  Spes med tanke på arbeidskraft på de 

forskjellige arenaer under gjennomføringen. 
 

     

 Organisering på hotellet 

  Oversikt over hvilke rom, hvor skal de enkelte 
ting skje, plass for sekretariatet. 
Rombehov. 
Møterom Past guvernørers komite. 
Plass til stands (hvis aktuelt). 
Møterom for DS. 
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Lage invitasjon og 
påmeldingsblankett  

  Invitasjonene bør sendes ut april, og sammen 
med påmeldingsblankett sendes klubbene, 
legges ut på nett og evt. i Nyhetsbulletin/ 
Facebook. 
Se del IV og V for detaljer og eksempel. 
 

     

 Påmelding; forberede opplegg for 

  Fastsette frister m m 
Hvem mottar og holder system på dette? 
Bekreftelse av påmelding (etter betalt). 
Evt purring på betaling. 
Informasjon underveis, til hvem? 
Munner ut i deltakerliste. 
Utarbeide oversikter, skjema o. l. 
Kontakt til hotellet underveis. 
Vurdere differensierte priser i f m for sen 
påmelding. 
Plan for fullmaktskontrollen.  
Se del IV for detaljer. 

     

 Lager diverse maler og lister 

Sekretariat  Deltakerliste for innsjekk, oversikt som legges 
i mapper, bordkort, plakater/oppslag, 
bordplassering evt andre som det blir behov 
for. 
 

     

 Økonomi 

Kasserer  Kvalitetssikret system. Oversikt over konvent-
økonomien. Attestering; fastsette rutiner i 
økonomien. Kontinuerlig oversikt! 
Tidlig budsjett - detaljer i del IV og V. 
 

     

 Informasjon og PR 

PR-ansvarlig  Bør starte tidlig etter siste konventet i og 
stadige drypp og påminnelser. Legg ut diverse 
ting på nettsiden til konventet. 
 

     

 
Forberede plass og utstyr for 
stands 

Teknisk/ 
sekretariat 

 Avtale med hotellet, invitasjon til å ha stand, 
peke ut evt myldreområde, skaffe bord og 
plater/vegger e. l. Lage en skisse som viser 
oppsettet. 
Husk Kiwanisbutikken og Fondet. 
Bør andre inviteres? Utenfra? Kunstnere? 
 

     

 Gjester; forberedelser 

  Hvem kommer; ref. Neste Guvernør. 
Når kommer de, og henteplan. 
Avsette rom.  
Egen gjestekontakt (språkkyndig)?  
Ønsker fra guvernøren? 
Tolketjeneste? 
Noen dokumenter på engelsk? Programmet? 
Spes ting? 
 

     

 
Forberede og pakke mapper til 
deltakere og ledsagere 

SEKR  Bestemme innhold og anskaffe det, 
mapper/konvolutter, esker for oppbevaring, 
merking, sjekk at alle vil få. 
Parkeringslapper? (Sjekk med hotell). 
Lunsjlapper for søndag? Evt. flere aktuelle? 
 

     

 Kontroll av delegater; 
(Kontrollkomitefunksjonen) 

KOM/ 
SEKR 

 Komiteen fungerer som Kontrollkomite her og 
må forberede en liste og sjekk vis a vis 
regelverket. Fullmakter kontrolleres.  
Distriktssekretæren sender ut varsel til 
klubbene; men delegater angis også i 
påmeldingen fra den enkelte. 
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 Forberede lørdag ettermiddag 

Teknisk/ 
Sekretariat 

 Invitere til å ha stands, og forbered dette - se 
eget punkt. 
Sjekke med KIDN evt. tema/workshop m m, 
evt. tid til å se på byen. 
 

     

 Send ut pressemelding 
PR  Lokale aviser og NRK TV (lokalt), TV XXX 

Og lokalaviser i klubbenes områder. 
 

     
 Sjekk at alt er klart; siste kontroll KOM  Neste er nå selve gjennomføringen.  
     

 
Stabsmøte (siste sjekk) på 
hotellet; 
- sjekke at alt er som det skal 

Leder  Gjennomføres på torsdag før konventet. Her 
må guvernør og hotellet delta og evt. andre 
aktører som komiteen finner nødvendig. 
Sjekke kontaktpersoner til hotellet. 
Teknisk støtte (PC, mikrofoner, anlegg) 
Lag agenda for møtet. 
 

     

 Sjekk av at alle avtaler går greit 
Den enkelte ansvarlig 
og Hovedkoordinator 

 Angår aktører/deltakere utenfra. 

 
 

Plass for notater 
 
Andre saker (eksempel): 
 
Blomster til konventurnen, og evt dekorasjoner 
Rombehov; bl a for Prosjektkomiteen - se også del V, vedlegg N. 
Lunsj på fredag; for de som er der og for de som kommer for å sjekke inn. Kan de få samme pris som for selve konventet 
dersom den er lavere enn standard? 
Liste over flagg heising/firing? 
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KJØREPLAN GJENNOMFØRINGSFASEN (Sett inn tidsrom) 
I denne planen er tiltakene satt opp i kronologisk rekkefølge. Den enkelte prosjektkomite kan benytte denne til å 
detaljere mer og legge inn tiltak etter eget ønske og behov.  
Etter denne kjøreplanen følger egne underplaner (eks. vis Åpningen og Avslutningen) for hendelser som det er faste 
regler for, men disse må også tilpasses det enkelte konvent. 

 

OK TILTAK/GJØREMÅL ANSVAR NÅR HVA 

 Forberedelser på hotellet 

KOM Fredag Komiteens arbeid på hotellet like før det 
hele starter. 
Bemanning av sekretariatet fra kl 0900. 
Ref stabsmøte på torsdag ettermiddag der 
en siste sjekk blir gjort; se planl.fasen 
Henge opp flagg og banner - egen liste. 
Mottak og Oppheng av klubbfaner. 
Sette opp Roll Up m m. 
 

     

 Mottak av deltakere 

 Fredag Innsjekking fra kl 1200 v/hotellet 
Registrering v/ sekretariatet; 
- kontroller navn og klubb; merk i liste 
- sjekk delegat/ikke delegat 
- utlevering av mappe/konvolutt med 
program, navneskilt, diverse info m.m. 
Evt. overnatting fra torsdag og lunsjmåltid 
på fredag må planlegges. 
 

     

 Forberedelser for DS-møte 

Teknisk Fredag Dette er KIDNs sekretær ansvarlig for å 
gjennomføre, men Prosjektkomiteen må 
gjøre forarbeidet med rom og utstyr o. l. og 
støtte. 
 

     

 Opprettelse av evt. stands 

Sekretariat 
Evt. tekn 

Fredag Skaffe bord m. m. og anvise plasser. Den 
enkelte må rigge til selv, mens Prosjekt-
komiteen bistår med kontakt, råd og 
diverse. 
 

     

 Konventåpning 

Guvernør 
led 

Fredag Se egen kjøreplan nedenunder. 
Evt underholdning, se tidl. program, 
lystenning, og hymnen 
- velkommen v/prosjektleder 
- formell åpning, guvernøren hilser, 
  presenterer gjestene o s v. 
- tale v/ordfører (tilsv.) 
- evt. foredrag/kåseri; eget emne 
- velkomstdrink (evt.) 
- evt. kulturelle innslag   
Vurder å invitere media. 
 

     

 Velkomstaften 

 Fredag Egen plan. Bør holdes uformell og uten 
seremonier. Buffet-ordning bør tilstrebes og 
at man kan gå dit når den formelle åpning 
er avsluttet. Musikk etterpå og evt. Dans. 
 

     

 Lørdag morgen 

 Lørdag Sjekk av opplegget på lørdag morgen. 
Flaggheising. 
Klargjør møtesalen/kontroller. 
 

     

 Årsmøtet (0900 - 1300 på lørdag) 

Guv 
 

Lørdag KIDNs ansvar; Prosjektkom. må ta det 
tekniske og bistå med å forberede sal og 
utstyr, merking av plasser - se del V. 
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 Ledsagerturen 
Leder 
Egen ansv. 

Lørdag Egen kjøreplan. 
Sjekke guide og starttid (0930). 
 

     

 
Evt. opplegg for lørdag ettermiddag.  
Evt: Workshop/diskusjon  
Andre liknende tiltak? 

KOM Lørdag I tillegg til stands m m - se programmet 
Det kan bli lang tid for enkelte (jfr. tidl). 
Sjekk med Guvernør og Neste Guvernør. 

     

 Guvernørens mottakelse 

Guv/ 
leder 

Lørdag  Se under Forberedelsesfasen. 
Guvernør må kontaktes og bekrefte dette. 
Evt. utmerkelser og påskjønnelser som skal 
deles ut må skaffes og være på plass. En 
person til disp. for Guvernøren. 

     

 Banketten 

Leder/ 
toastmaster 

Lørdag 
X. sep 
Kl 1900  

Egen kjøreplan. Momenter er  
- klargjøring og siste sjekk  
- velkomstdrink (hva og sted). Moment: ikke 

for lang tid for drinken! før man går til 
bords 

- velkommen m/adm best og menyen 
v/leder 

- servering av måltidet i h t egen plan  
- utdeling av Kiwanisprisen etter hoved-
retten 
- taler i h t liste. (Få og korte!)  
- evt andre spes ting. Ingen lange ”fagtaler”! 

     

 Søndagsprogram 

KOM Søndag 
X. sep kl.  
1000 -1130 
(Kan til-
passes) 

Kontroll av situasjonen/alt på plass. 
Flaggheising. 
Komitemøte for siste sjekk. 
Egen kjøreplan; drøftes med Guvernøren 
og Neste guvernør. 
 

     

 Konventavslutning 

Leder 
 
 
Leder 
Konvent-
komiteen 

Søndag 
X. sep kl 
1200 -1300 

Se egen kjøreplan nedenunder. 
Her er gode forberedelser viktig; alt skal gå 
glatt og flott. Noen skal være til stede og 
holde styr på ting som skal deles ut og 
hjelpe guvernørene med dette. 

     

 Utsjekking 
Gjestene Søndag 

X. sep 
En fra komiteen bør være til stede under 
utsjekking og ta seg av spørsmål, løse evt 
problemer. 

     
     
     

 
 

Vurderingspunkter (eksempel): 
 
Drikke til maten på banketten - mer vin, sløyf avec?  Kaffe til desserten? 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
Nedenunder følger detaljerte kjøreplaner (maler for): 
 
- Åpningen av konventet (selve seremonien frem til evt. velkomstmåltid og sosialt samvær eller annet) 
- Årsmøtets gjennomføring (grunnlag konventprogrammet og årsmøteagendaen) 
- Avslutningen av konventet (selve sluttseremonien på søndag). 
 
Disse kjøreplanene finnes også som eget vedlegg i del V for utskrift, tilpassing og bruk av aktørene i 
de enkelte sekvenser. 
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Delplan 1 til Gjennomføringsfasen 

 
KJØREPLAN FOR ÅPNING AV KONVENT 
 
Forutsetninger 
Kiwanislogo på lerretet, lydanlegg og mikrofoner klare, en person ved PC-en. Gjester og konvent-
deltakere på plass i Konventsalen. Lysestake med lys, fyrstikker, konventurnen med blomster og 
gong på plass. 
Vakter på plass ved dørene. Evt. underholdere på plass etter egen plan. 
Prosjektkomiteens leder er den som binder de enkelte innslag sammen; ”seremonimester”.  
 

TID HENDING HANDLING MERKNAD/REF. 

1815-1830 Siste forberedelser Sjekk av at alt er på plass 
 

Leder/Tekn 

    
1830 Åpningen starter Leder slår på gong-gong 

 
Leder 

    
 Lystenning Lystenner til podiet/tilsv, tenner talglyset. 

 
Lyset i salen dimmes 

    
1835 Kiwanishymnen Kiwanishymnen spilles/synges 

 
Angi hvem. 

    
1840 Velkommen til 

Innlandskonventet  
Leder ønsker velkommen til konvent og 
de nødvendige praktiske opplysninger av 
administrativ art. Gir så ordet til 
Guvernøren. 
 

Mobiltelefoner av ! 

    
1850 Guvernørens velkomst Guvernøren ønsker velkommen på vegne 

av distriktet, presenterer sine gjester og 
gir ordet til Leder. 
Leder ønsker ordfører(tilsv.) velkommen 
og overgir deretter ordet til 
vedkommende. 
 

Gjestene bør gå opp på 
podiet/tilsv. NB! 
Prosjektør evt. av! 

    
1910 Velkommen til stedet/byen  Ordfører eller annen gjest taler 

 
Inntil 15 minutter 

  Leder takker taleren og overrekker gave. 
 

Guvernøren overrekker 
evt. sin vimpel. 

    
1930 Evt. underholdning/lokalt 

innslag eller lignende 
Detaljeres senere 15-20 minutter 

    
2000-2015 Velkomstdrink Leder ber til velkomstdrink (sted angis) og 

ber til bords. Gir nødvendige 
opplysninger; bl. a. om det som skjer 
resten av kvelden. 
 

Si fra at drikke til maten 
bestilles og betales av 
den enkelte. 
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Delplan 2 til Gjennomføringsfasen 

KJØREPLAN FOR ÅRSMØTET 
 
Forutsetninger 
Referanser: Distriktsloven for KIDN; artiklene - V, § 5 og VIII - X (§ 1-3). Se også del V, vedlegg A. 
Egen agenda i programmet for det enkelte årsmøte - satt opp av distriktssekretæren i ”Årsmøtedokumenter”. 
Tid: 0900 - 1300 på lørdag. Se egen skisse for oppsettet i salen, og merking av plasser i del V, vedlegg E. 
PC alltid bemannet, de som holder innlegg leverer evt. minnepinner til operatør. Logo på lerret. 
Liste over delegater til ordstyrer, guvernør og referenter. Delegatene har stemmesedler i sine mapper. 
2-3 mikrofoner i salen; assistenter til å bringe dem rundt. Oversettere sammen med gjestene. 
Reserve årsmøtedokumenter på plass i salen. Esker til tellekorpset for evt. stemmeavgivning. 
 

TID HENDING HANDLING MERKNAD/REF. 

0830-0900 Siste sjekk av sal og utstyr. 
Deltakerne ankommer 
møtesalen. 

Koordinator og tekn/sekr. 
En - to assistenter som viser deltakerne 
deres plasser; ved behov. 
 

Plassrekkefølgen skifter 
fra år til år; A-Å; Å-A. 
(2014= Å-A) 

    
0900 Kiwanishymnen spilles Guvernøren gir signal til PC-operatør 

som starter avspilling. 
  

Alle reiser seg på signal 

    
0903 Åpning av årsmøtet Guvernøren Guvernøren leder møtet 

ref distriktsloven art. V § 
5, assistert av en møte-
dirigent som velges. 

    
0905 Avdøde medlemmer minnes Forrige guvernør taler 

 
1 minutts stillhet. 

    
0910 Hilsener fra gjester Guvernøren introduserer. 

Navnene føres inn her på det enkelte års 
kjøreplan.  
Om gjesteliste ikke er i årsmøtedoku-
mentene bør tittel og navn vises på 
lerretet slik at alle oppfatter hvem det er 
snakk om. 
 

Taler fra podiet. 
 
PR-leder lager evt. 
navneoppslag på lerretet 
og informerer PC-
operatør. 

    
0920 Konstituering A. Godkjenning av innkallingen 

B. Godkjenning av dagsordenen 
C. Valg av møtedirigent, parlamentariker, 
fullmaktskomite, 2 referenter, valgkomite 
og tellekorps. 
 

Guvernøren leder 

 Møtedirigent og andre valgte 
inntar sine plasser  

Avsett plass til evt. referent(er). 
Distriktssekretæren skal være en av 
referentene. 
Guvernøren overlater ordet til dirigenten 
 

Strømkabler for evt. 
referentenes PC-er på 
plass før møtet. 

    
0930 Årsrapport presenteres Guvernøren; dirigenten leder 

godkjenningsprosessen. 
 

 

    
0945 Årsrapport/regnskap for 

forrige år fremlegges 
Forrige guvernør/distriktskasserer Se egen agenda for det 

enkelte årsmøtet 
    

1000 Fondets årsberetning og 
regnskap presenteres 

Fondets president fremfører; dirigenten 
leder godkjenningen 
 

Stiftelsen KIDNs Fond. 
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1010 Regnskapsoversikt 

inneværende år 
Distriktskasserer 
En oversikt over regnskapets status for 
inneværende år presenteres. 
 

Tas til etterretning. 

    
1030 Pause Se agenda for det enkelte år. 

 
Kaffe på plass; hotellet! 

    
1045 Behandling av forslag Se agenda for det enkelte år Innkomne forslag oppført i 

nummerrekkefølge i 
agenda. 

    
1215 Budsjett for neste år Neste guvernør redegjør; evt. merknader 

og spørsmål. 
 

Tas til etterretning; DS 1 
vedtar budsjettet. 

    
1230 Kontingent for neste år Neste guvernør redegjør evt. 

 
 

    
1235 Valg Se agenda for det enkelte år og innstilling 

fra Nominasjonskomiteen. 
 

Detaljer; se del V, Valg og 
valgprosedyre. 

    
1255 Avslutning av årsmøtet Guvernøren avslutter møtet Se agenda for det enkelte 

år. 
 
 
 

Merknad: 
Når årsmøtet avsluttes bør en be delegatene o. a. om å legge igjen stemmesedler, 
nummerlapper m. m på sine plasser når de forlater salen; evt. kan en sette opp esker 
ved utgangen der tingene kan legges. 
Komiteen samler inn dette og lagrer for overlevering til neste prosjektkomite. 
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Delplan 3 til Gjennomføringsfasen 
 
KJØREPLAN FOR AVSLUTNING AV KONVENT 
 
Forutsetninger 
Kiwanislogo på lerretet, lydanlegg og mikrofoner klare, en person ved PC-en. 
Gjester og konventdeltakere på plass i Konventsalen. 1-2 assistenter for leder til stede. 
Ting som guvernørene skal dele ut på plass, klart til å fordele; 1 eller 2 assistenter tilstede. 
Guvernørfanen henges på et stativ lett tilgjengelig. Guvernørsverdet på plass. Urnen på plass. 
 

TID HENDING HANDLING MERKNAD/REF. 

1145-1200 Siste forberedelser Sjekk av at alt er på plass 
 

Leder/Tekn/sekr. 

    
1200 Avslutningen starter Leder slår på gong-gong, innleder og gir 

ordet til Guvernøren. 
 

Leder prosjektkomite og 
Guvernøren 

    
1201 Guvernørens avskjedstale Sier noen ord kort og presenterer så det 

avtroppende styret. 
Deler ut ”Past”-nåler til de som går av. 
 

En assistent til 
nålutdelingen. Evt. også 
plaketter hvis ikke gjort 

    
1210 Guvernørskifte Guvernøren kaller frem ”Neste guvernør” 

og etter noen korte ord overleveres 
guvernørkjedet og nålen. 
Sverdseremonien gjennomføres. 
 

Fotografering. 
Sverdseremonien finnes i 
del V; vedl J. 

    
1215 Avtroppende guvernør 

avtakkes 
Får nål og klokke av Neste guvernør. Assistent deltar. 

    
1220 Ny guvernørs tale og det nye 

styret. 
Presenterer det nye distriktsstyret; alle 
kalles frem. 
 

Ingen nåler; de arves ute i 
divisjonene. 

    
1230 Overrekkelse av 

guvernørfanen 
Klubben til avtroppende guvernør 
overleverer fanen til den nye guvernørens 
klubb; korte innlegg. 
 

Fanen på stativ e. l. 

1235 Takk til prosjektkomiteen Kort takketale og en passende gave til 
komiteen som har arrangert konventet. 
 

Guvernøren takker og 
overrekker evt. sin vimpel. 

    
1240 Presentasjon neste års 

konvent 
Prosjektkomiteen for neste år presenterer 
sitt konvent. 
 

Eget opplegg; ca 10-15 
minutter. 

    
1255 Konventurnen overleveres til 

neste års prosjektkomite 
Leder årets komite forteller urnens historie 
og foretar overleveringen. 
 

Neste års leder mottar 
urnen; kort tale. 
Historien; se del V, vedl J. 

    
Ca 1300 Avslutning Leder Konventkomiteen taler, takker og 

avslutter konventet; lyset dimmes, slukker 
talglyset, ønsker ”Vel hjem”! 
 

Evt. praktiske opplysnin-
ger gis samtidig, herun- 
der minne om lunsj for de 
som har bestilt. 
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KJØREPLAN ETTERARBEIDER   
 

OK TILTAK/GJØREMÅL ANSVAR NÅR HVA 

 

Opprydding, nedrigging av 
utstillinger, Kiwanisbutikken 
Ta ned klubbfaner 
Rydde Sekretariatet 

Kom X. sep Lage sjekkliste under planleggingsfasen. 
Kan starte søndag mens program pågår. 
Evt flere dager for å klare alt. 

     

 Utsjekking hotell 
 X. sep Kontakt til hotellet for å se at alt er etter 

krav og opplegg. Bistå ved evt. problemer 
 

     

 Evt flere turer til hotellet 

Leder Etter X. 
sep 
201X. 

Noe kan ha blitt stående igjen, avtaler og 
dokumenter evt. som ikke var klare på 
forhånd. 
 

     

 Kontroll med fakturaer 
Kass ASAP Sjekke at alle fakturaer kommer inn i god 

tid slik at regnskapet ikke blir forsinket. 
 

     

 Samle inn KIDNs eiendeler 

KOM X. sep Banner, navnekort, stemmesedler, klokke, 
lysestake, mappe? og lignende. 
Avtale overlevering til neste 
prosjektkomite. 
Følge opp at ting blir sendt dersom der er 
nødvendig. 
 

     

 Prosjektkomiteens rapport 

Leder 
m.fl 

ASAP Ikke påkrevet, men sikkert lurt å gjøre 
dette ganske raskt mens det ennå sitter i 
hodet. 
Bør utnytte at notater er gjort underveis 
av de enkelte (egen bok) og så setter 
man sammen en foreløpig rapport. 
Den blir nyttig på evalueringsmøter. 
 
- se neste kjøreplan for evaluering. 
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KJØREPLAN EVALUERING, RAPPORTER, REGNSKAP 
Her er listet momenter for en prosess etter konventet for å sikre at alle lærdommer blir tatt vare på, samt at 
evt. rapporter og regnskapet kommer til riktig instans til rett tid. 

 

NR TILTAK/GJØREMÅL HVEM NÅR HVA 

 Forberedelser 
Kom Sep 

201X 
Samle data og fakta og uttalelser m 
m, også underveis. 

     

 Evalueringsplan 

Leder 
Evt. 
Hovedkoordinator

Sep/okt 
201X 

Forberedelser bør evt. gjøres 
allerede i planleggingsfasen. 
Danner grunnlag for å se at alle 
fakta er innhentet og for agenda for 
et eget evalueringsmøte. 
Flere bør delta der så koordinering 
av tid er viktig. 

     

 Evalueringsmøte 
Leder ? For prosjektkomiteen; Egen agenda. 

Bør komme få dager etter konventet 
er gjennomført. 

     

 Rapporter 

Led/Kom  Det bør klarlegges behov og omfang 
av rapporter med leder for Konvent-
komiteen. 
Det bør utarbeides en foreløpig 
rapport til leder for Konventkomiteen 
som grunnlag for informasjon til DS’ 
første møte etter konventet. 
Ytterligere behov avklares med 
Konventkomiteen.  

     

 Regnskap 

Led/kom ? Se del IV og V - Økonomi / vedlegg 
Her er hovedregelen ”Snarest mulig” 
og i god tid før DS 1; regnskapet 
skal inngå i KIDNs regnskap. 
Samarbeid med distriktskassereren. 
Eksempel på konventregnskap er 
gitt i del V.  

     

 Sentralt evalueringsmøte 

Konventkomiteen ? Her deltar leder Konventkomiteen 
som møteleder, guvernøren, repr. 
for prosjektkomiteen, repr. for neste 
konventprosjekt, evt. andre etter 
Konventkomiteens bestemmelse. 
Avklar økonomi for møtet! 

     

 Prosjektkomiteen oppløses formelt Konventkomiteen  Når oppdraget er fullført og alle 
rapporter og regnskapet er innlevert. 
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Del	IV	‐	Prosessbeskrivelser	
Denne delen inneholder mer detaljerte beskrivelser av diverse prosesser innenfor de foran 
beskrevne fasene, og utdyper dermed teksten i de foregående deler. På den måten kan denne 
delen hjelpe til å skaffe oversikt i de enkelte faser/deler av disse. 
 
Hensikten er å være et oppslagsverk når det gjelder råd og veiledning i arbeidet med konventer 
ved å utfylle de foranstående kjøreplaner med beskrivelse i ren prosa hvordan de enkelte 
delprosesser kan gjennomføres. Igjen må det understrekes at tilpasninger må, og kan, gjøres for 
det enkelte konvent ut fra de gitte rammeforutsetningene på det enkelte sted. 
 
Denne delen inneholder følgende prosessbeskrivelser: 
 
Kapittel 1:  Søke om konvent 
 
Kapittel 2: Etablering, organisering og drift av Prosjektkomite 
 
Kapittel 3: Overordnet planlegging, lage prosjektplan 
 
Kapittel 4: Økonomi 
 
Kapittel 5: Krav til arrangementssted 
 
Kapittel 6: Invitasjon, påmelding, registrering og mottak. 
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1. Søke om konvent 
Ref: Del II - Om konventer, Del III - Kjøreplan for Søknadsfasen og del V vedlegg C - søknad. 
 
Kvalitetshåndboken; kapitlet ”5. Møter” (side 9) foreskriver om konvent/årsmøte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Prosessen for å søke om å arrangere konvent er slik: 
 
1. Divisjoner og klubber bør fortløpende vurdere om de bør påta seg å arrangere konvent. 

Gjennom uformell kontakt med leder av Konventkomiteen kan intensjoner signaliseres. 
Prosessen kan ta ½ - 1 år; inkludert sonderinger hos mulige arrangementssteder. 
Konventhåndboken gir alle nødvendige detaljer som grunnlag for vurderingene og en 
eventuell søknad. Søkere kan være en enkelt klubb, flere klubber i samarbeid eller en hel 
divisjon eller flere i samarbeid.  
 

2. Konventkomiteens leder holder Guvernør og DS kontinuerlig oppdatert på bl. a. situasjonen 
vedrørende potensielle søkere. 
KIDN/DS sender ut invitasjon, på våren/sommeren 3 år før konventet skal avholdes, til å søke 
om å arrangere konvent. 
 

3. Søknad utarbeides av klubb/divisjon som ansvarlig lokal arrangør og den sendes til leder for 
Konventkomiteen. Tidsfrist er 1. januar 2 ½ år før konventet skal holdes. Søknaden må 
inneholde opplysninger om arrangør, sted, tid, arrangementshotell og pristilbud fra dette samt 
budsjettutkast.  
Det må være opsjon på hotellet i denne perioden inntil DS har gjort sitt vedtak. 
Se eksempel på søknad i del V; vedlegg C. 
 

4. Konventkomiteen orienterer DS-møtet som avholdes i januar og anbefaler arrangør. Vedtaket 
i referat fra DS-møtet blir referanse. 
 

5. Konventkomiteen informerer søker om DS sitt vedtak og gjør avtaler om det videre arbeidet. 
 
Etter dette kan arbeidet med å organisere en prosjektkomite og etablere arbeidet som et prosjekt 
starte. Komiteen rapporterer til Konventkomiteen etter som arbeidet skrider fremover. 
 
Krav til arrangementsstedet er gitt i kapittel 5; i denne delen. 

”Årsmøte arrangeres årlig i forbindelse med det årlige konventet. En klubb/divisjon som 
ønsker å arrangere konvent/ årsmøte, skal i samarbeid med Distriktets konventkomité sende 
inn søknad inkludert økonomisk ramme om å arrangere konvent/ årsmøte innen 1. januar 2 
½ år før arrangementet. Distriktsstyret behandler søknaden på påfølgende styremøte slik at 
kontrakt med konventstedet kan inngås. 
Distriktet er ansvarlig for selve årsmøtet. Gjennomføringen av årsmøtet er beskrevet i 
Konventhåndboken. Regler for årsforsamlingen og årsmøtet finnes i distriktsloven; artiklene 
V,VIII, IX og X. Utfyllende forskrifter til loven, og allmenne råd samt standard møteregler er 
samlet i vedlegg G”. 
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2. Etablering, organisering og drift av Prosjektkomite 
Ref.: Del II - Ansvar, plikter og oppgaver og Del III Kjøreplan Overordnet 
 
Etablere prosjektkomite 
Under arbeidet forut for at søknad sendes frem anbefales det å etablere en mindre interims-
komite som utfører dette. Sammensetningen er selvsagt avhengig av hvor mange parter (div; 
klubb) som er involvert, en fra hver av partene synes imidlertid å være nødvendig. (Se Del II om 
”ansvarlig lokal arrangør”. 
Det er også nyttig med en forutsetning (klubbstyre, divisjonsråd o.a.) om at interimskomiteen 
senere skal gå over til å være prosjektkomite dersom søknaden blir innvilget.   
Leder for begge disse komiteene bør være samme person. 
 
Organisere prosjektkomiteen 
Prosjektkomiteen etableres så snart man har fått tildelt oppdraget, og første gang komiteen 
møtes bør den organiseres for arbeidet, herunder opprette underkomiteer/undergrupper. 
Som eksempel antydes følgende inndeling i følgende funksjoner: 
 
 Prosjektleder (1) - leder for prosjektkomiteen og administrativ konventleder  
 Nestleder (1) - avløser/reserve for komitelederen og leder for evt. spesielle innslag 
 Sekretær (1) -  
 Kasserer/finanser (1) 
 Sekretariat/Arrangement (1-2) 
 Teknisk (1)  
 PR-ansvarlig (1) 
 Ansvarlig ledsagertur (1-2) 
 Evt. andre ut fra den rådende situasjon. 
 
Personer fra denne gruppen kan på et stadium inngå som ledere av underkomiteer for de 
respektive funksjoner. Det kan også være aktuell å etablere egne underkomiteer for innslag eller 
oppgaver av mer spesiell og evt. omfattende karakter.  
Det kan også vurderes å utpeke egne ansvarlige for gjester, fest/hygge, evt. uniformering av 
komiteen, transport (i spes. tilfeller), evt. spesielle innslag, samt en såkalt hovedkoordinator for 
gjennomføringen med spesialoppgave å holde kontinuerlig oversikt og ligge et ”hestehode foran”.  
 
Organiseringen må først og fremst tilpasses det program som skal gjennomføres. Derfor vil 
sammensetningen av komiteen kunne variere for det enkelte konventprosjekt. På den bakgrunn 
må det ovenstående ses på som en hjelp og støtte for å komme i gang. Ytterligere behov som 
dukker opp kan lett dekkes opp underveis. 
 
Prosjektkomiteen bør i Planleggingsfasen ikke overstige 10-12 personer. For gjennomføringen 
kan det oppstå behov for at komiteen utvides på spesifikke områder som er mannskapskrevende. 
Denne utvidelsen bør planlegges i god tid, når gjennomføringsplanen tar til å bli klar, og man har 
fått oversikt over behovene. 
 
Drift av komiteen 
Komiteen bør raskest mulig etablere rutiner for møter og gjennomføringen av disse. Det bør 
lages eget brevark for all korrespondanse, og hvert møte bør dokumenteres med nummererte 
referater. Alle komitemedlemmer bør også så snart som mulig få en liste over komiteens 
medlemmer med angivelse av navn, adresse og kontaktmuligheter (telefon, epost o. a.). 
 
Det bør fastsettes et mønster/plan for møtevirksomheten og aktiviteten på møtene. Det beste er 
dersom man starter med å lage en prosjektplan på bakgrunn av denne håndboken og fordeler 
oppgavene. Mellom møtene utføres så oppgaver etter planen, og på møtene gjennomgår man 
status for fremdriften (herunder tiltakslista i referatet), drøfter momenter som må utredes, fordeler 
evt. nye oppgaver og fastsetter neste trinn i arbeidet, som så drøftes på neste møte. Dette 
utnytter tiden maksimalt og gir korte og effektive møter. 
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For å avlaste lederen av komiteen underveis, og da særlig under gjennomføringen av konventet, 
og for å sikre en best mulig kontroll med gjennomføringen bør det vurderes å etablere en 
hovedkoordinator med eneste oppgave å holde oversikt over fremdriften og se at alt går som det 
skal. Vedkommende bør også ligge foran utviklingen og kontrollere at neste aktivitet er klar for 
gjennomføring i h t planen. Ved behov kan denne personen også støtte i påkommende tilfeller. 
Hovedkoordinator bør også pålegges å notere hvordan det hele løper av og samle momenter for 
evaluering på et senere tidspunkt. Dette fritar selvsagt ikke resten av komitemedlemmene å 
merke seg momenter underveis, men ofte er det for travelt til å avsette tid til dette. 
 
Synliggjøring (uniformering/merking)  
Erfaring viser at spørsmålet om en eller annen form for uniformering/merking av Prosjektkomi-
teens medlemmer og medhjelpere raskt blir et tema i starten. Disse utgjør jo vertskapet under 
konventet og bør fremstå på en mest mulig fordelaktig måte. 
 
En viss form for uniformering/merking kan være nyttig av flere grunner: 
 
 synliggjør vertskapet for konventdeltakere og gjester  
 fremmer gruppedannelsen og identifiseringen med komiteen for komitemedlemmene 
 sikrer at vertskapet er passende antrukket for anledningen; bør gjerne ha et ”pent” antrekk 
 forenkler muligheten for deltakerne å oppnå kontakt underveis når de har spørsmål. 

 
Denne saken bør avklares tidligst mulig av hensyn til at det kan ta tid med selve anskaffelsen, og 
evt merking på antrekket (logoer og lignende). 
Utgiftene må dekkes av Prosjektkomiteen innenfor de rammer som foreligger. Andre muligheter 
som foreligger er: 
 
 deltakerne benytter klær som de allerede har; av tilnærmet samme type  
 finne en sponsor som kan dekke dette 
 arrangerende klubber søkes om dekning av utgiftene 
 prosjektkomiteens medlemmer betaler antrekket selv (kan benyttes etterpå). 

 
All bruk av logoer og andre varianter av Kiwanis varemerke skal være i h t gjeldende standard. 
Denne fremgår av ”Kiwanis International Brand Guide” og finnes på KIs eller KIDNs nettsider. 
 
Økonomi  
Alle sider ved økonomien under et konvent er beskrevet i kapittel 4 og i del IV, vedlegg F i denne 
håndboken. Som hovedregel gjelder at regnskapet primært bør ”gå i 0”; det vil si at det ikke skal 
planlegges for å oppnå et overskudd. Underskudd skal, under normale forhold, ikke forekomme. 
 
Utgiftene dekkes av innbetalinger fra KIDN for de utgifter som skal belastes distriktet (se del V, 
vedlegg F) og gjestenes betaling for opphold og deltakelse der 200,- kroner pr. person er 
inkludert (påplusses av komiteen i dens budsjett). Disse 200,- kronene skal dekke de utgifter som 
prosjektkomiteen skal dekke. 
Det er ingenting i veien for at Prosjektkomiteen i tillegg finner andre inntektskilder; eks vis tilskudd 
fra klubber/divisjon, eller gjør avtaler med en eller flere sponsorer/bidragsytere. 
 
I perioden fra prosjektkomiteen er etablert og frem til konventets gjennomføring vil det oppstå en 
del mindre utgifter eks. vis til gjennomføring av møter (reise, leie av lokale og evt servering). 
Dersom komitemedlemmenes egne klubber/divisjon ikke dekker dette kan komiteen, 2 år før 
konventets gjennomføring, søke KIDN om et forskudd på inntil kr. 20 000,-. Dette beløpet er en 
del av de 200,- kronene som deltakerne betaler, og er altså ikke noen ekstra bevilgning.  
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3. Overordnet planlegging 
Som beskrevet tidligere i denne håndboken er det hensiktsmessig å organisere arbeidet med 
planlegging og gjennomføring av konventer som prosjekter - se del II under Prosjektkomiteen. 
Prosjektplanlegging er beskrevet i ”Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte” - vedlegg K; Prosjektplan. 
 
Med utgangspunkt i dette benevnes derfor arrangementskomiteen ”Prosjektkomite” slik det er 
fremstilt i del II foran. Siden det til enhver tid er flere slike komiteer i sving (se side 8) bør navnet 
på komiteen være (eks.) ”Prosjektkomite Landsbykonventet 2019”.  
 
Utarbeide prosjektplan 
Prosjektplanen består, i tillegg til rent administrativt innhold, av hovedsaklig 2 deler: 
 
 prosjektskjema 
 plandokumenter som utfyller og detaljerer innholdet i prosjektskjemaet 
 
Allerede på første komitemøte, etter at organisering og andre administrative ting er unnagjort, bør 
komiteen starte arbeidet med å etablere en prosjektplan gjennom å fylle ut prosjektskjema som 
vist i del V, vedlegg B. Der er både malen og et eksempel. 
En god og nyttig forberedelse til første møte er å ha lest gjennom og gjort seg kjent med denne 
håndboken. 
 
Prosjektskjema er selve grunnlagsdokumentet i prosjektet, og trekker opp de grunnleggende og 
styrende rammer. Detaljer og delutredninger forutsettes laget som vedlegg til prosjektskjema. 
Tips for den tekniske utfyllingen finnes i ovennevnte håndbok. Det vises også til eksemplet i del 
V, vedlegg B. En grundig jobb her betaler seg i det videre arbeidet. 
 
Plandokumenter vil være alle dokumenter som lages for å utfylle prosjektskjemaet. De blir altså å 
anse som underdokumenter til dette.  
I denne håndboken forutsettes det at de skisserte kjøreplaner er slike plandokumenter. Ved å 
benytte disse får man det meste gratis og rekkefølgen i arbeidet, samt hva som skal gjøres, av 
hvem, er således allerede beskrevet. Alt som trenges er å laste ned det komiteen trenger fra 
håndboken på nettsidene; evt få den oversendt fra Kommunikasjonskomiteen.  
Den enkleste løsningen er å benytte kjøreplanene som de er med nødvendige justeringer for eget 
prosjekt. Man kan selvsagt også lage sine egne skjema/tabeller og benytte håndbokens som 
guide underveis. Dette er opp til den enkelte komite. 
 
En komplett prosjektplan vil, etter det som er sagt ovenfor, kunne ha følgende innhold; eks. vis: 
 
 forside 
 innholdsregister 
 innledning og bakgrunn 
 andre, administrative ting 
 prosjektskjema 
 kjøreplaner for de enkelte faser; (spesifiseres) 
 diverse vedlegg etter behov. 
 
Oppfølging underveis 
Det vises til ”Innledning” på side 5 og det som bl. a. sies om mål og hensikt med håndboken. Den 
er laget slik at den også sikrer oppfølging underveis dersom man følger de oppsatte kjøreplaner. 
Disse vil kunne være utgangspunktet for innholdet i sakslistene for komiteens møter etter som 
arbeidet skrider frem. Et godt råd er å benytte møtene til kontroll av planstatus ved å gjennomgå 
tiltaksliste fra forrige møte, merke av utførte punkter i kjøreplanene og drøfting av aktuelle 
detaljtema, samt arbeid som skal gjøres frem til neste møte. Da får man nytte av møtene, plan-
arbeidet og evt. håndboken og kjenner alltid til hvor man er i prosessen.   
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4. Økonomi 
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5. Krav til arrangementssted 
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6. Invitasjon, påmelding, registrering og mottak 
 
Invitasjon 
Selv om konventer er faste, årlig foreteelser som alle medlemmer må forutsettes å kjenne til, skal 
det sendes ut en invitasjon, vedlagt en påmeldingsblankett. Invitasjonen sendes til klubbene som 
formidler den videre til sine medlemmer. 
Den formelle invitasjonen sendes ut av Distriktssekretæren senest i midten av april måned det 
året konventet arrangeres. Prosjektkomiteen, i samråd med Distriktssekretæren, lager et kort 
skriv som inviterer alle til konventet. I skrivet opplyses det om tid, sted, arrangementshotell, 
avstander og reisemuligheter, fremmøte og evt. andre nødvendige opplysninger.  
Påmeldingsblanketten, som inneholder nødvendige detaljopplysninger og informasjon (se Del V, 
vedlegg L) legges ved skrivet. 
Samtidig med utsendelsen legges invitasjonen og påmeldingsblanketten ut på nettsider, i 
Kiwanisnytt, Nyhetsbulletinen og liknende kommunikasjonsmidler - Kommunikasjonskomiteen er 
behjelpelig med dette. 
 
Påmelding 
Påmelding skjer ved å fylle ut den utsendte påmeldingsblanketten og sende den til Prosjekt-
komiteen slik blanketten anviser (se Del V, vedlegg L). Blanketten i vedlegg L har vært benyttet i 
en årrekke og er velprøvd i bruk. Prosjektkomiteen tilpasser blankettens innhold for sitt konvent. 
Kommunikasjonskomiteen har mal for denne og vil være behjelpelig, ved behov, med oppsett og 
elektronisk distribusjon, herunder produksjon og utlegging av utfyllbar blankett i pdf-format og klar 
for direkte sending fra skjermen i utfylt stand. 
Påmeldingsfristen er vanligvis 30. juni (2 måneder før konventet). Erfaringsmessig kommer det 
inn mange påmeldinger etter denne fristen, og Prosjektkomiteen bør ta hensyn til dette i sine 
planer. Forskjellig pris, før og etter fristen, kan eventuelt vurderes. 
 
Registrering av påmeldinger 
Når invitasjonen går ut til medlemmene bør Prosjektkomiteen ha gjort klar for og systematisert 
registreringen i form av et (eller flere) skjema. 
Som et minimum bør skjema for registrering ha følgende rubrikker. 

 Nr; - (angir fortløpende delegatnummer, AL(At Large) eller DS). Andre deltakere som ikke 
er delegater føres også på lista, men da uten noe angitt i denne rubrikken. 

 Navn - (fornavn, etternavn, plassert klubbvis - klubber etter alfabetet) 
 Ledsager - (fornavn, etternavn) 
 Bord nummer - (for banketten) 
 Merknad, evt. annet. 

Lista bør arrangeres slik at den kan dekke flere formål (registrering, deltakerliste, betaling o. s. v) 
etter komiteens behov. Bruk godt lesbar skrift (type og størrelse). 
 
Mottak  
Det bør etableres et eget mottak nært ved hotellinngangen, og helst slik at de ankomne kommer 
hit før de sjekker inn i hotellresepsjonen. Mottaket bør være bemannet fra fredag kl 0900, og full 
bemanning av mottaket bør være på plass fra ca. kl 1200. 
Det er svært hyggelig å bli møtt av en mottakelseskomite ved mottaket; bruk fantasien. 
Ved registrering sjekkes: 

 Navn og klubb (tilsv.) 
 Delegat/ikke delegat/eventuelt gjest 
 Eventuelle billetter/bonger til aktiviteter det er betalt for 
 Påmeldte aktiviteter 
 Betalt/ikke betalt. 

 
Her deles det ut merkede mapper til den enkelte deltaker med navneskilt, deltakerlister, program, 
informasjon fra hotellet eller om konventstedet, og evt hilsninger. Også ledsagere skal ha egne 
mapper. Ved behov lages det egne mapper med tilpasset innhold for utenlandske gjester. Det 
bør være utpekt en person som spesielt skal motta gjester, dersom ikke andre gjør dette.  
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DEL	V	‐	VEDLEGG	
 
Generelt 
I denne delen er det samlet en rekke vedlegg, til hjelp og støtte, som det er henvist til i de øvrige 
delene. Noen av vedleggene er rene utskrifter fra lover og regelverk med stoff som går direkte på 
konventer, her er prosedyrer og statutter samt eksempler på utfylte skjema som benyttes ved 
flere anledninger i forbindelse med konventarbeidet. En del eksempler er tatt direkte fra tidligere 
konventer for å illustrere hvordan det kan gjøres. 

 
Innhold 
Del V har følgende vedlegg: 
 
Vedlegg A: Utdrag fra lover og regelverk 
 
Vedlegg B: Prosjektskjema og utfylt eksempel 
 
Vedlegg C: Eksempel på søknad om å arrangere konvent 
 
Vedlegg D: Rammeprogram for konvent m/eksempel 
 
Vedlegg E: Årsmøtet; agenda (eksempel), oppsett i salen, årsmøteregler 
 
Vedlegg F: Økonomi 
 
Vedlegg G: Kjøreplan for konventåpning  
 
Vedlegg H: Kjøreplan for årsmøtet 
 
Vedlegg I: Kjøreplan for konventavslutning 
 
Vedlegg J: Konventurnen og guvernørsverdet 
 
Vedlegg K: Kiwanisprisen 
 
Vedlegg L: Påmeldingsskjema; eksempel 
 
Vedlegg M: Konventutstyr 
 
Vedlegg N: Rombehov 
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Vedlegg	A	‐		
Utdrag	fra	lover	og	regelverk	

 
 
 
 
 
 
KIWANIS INTERNATIONAL BYLAWS - KI Bylaws 
 
Her er et utdrag av KI Bylaws som omhandler distrikter. For sammenhengens skyld er 
hele kapittel IX tatt med, men de deler av teksten som ikke direkte er relevant til arbeidet 
med konventer er satt med grå skrift. Det er særlig seksjonene 11-17 som omhandler 
konventer. 

ARTICLE IX. DISTRICTS  
 
Section 1. For the purpose of promoting the best interests of Kiwanis, the Board of Trustees shall create, 
supervise, and control districts of clubs associated for administrative purposes and shall establish the 
boundaries thereof. A Kiwanis district shall exist to help Kiwanis clubs and Kiwanis International advance 
the Objects, objectives, policies and strategic goals of Kiwanis. (6/2012)  
Section 2. The Board of Trustees shall have the power to change the boundaries of districts in such manner 
as it may deem best. Prior to any proposed change becoming effective, not less than ninety (90) days' 
notice shall be given to the affected federations, districts, and clubs. Within the next thirty (30) days after 
such notice, a federation, district, or club may submit a written statement of support or protest and/or may 
request that a hearing be held before the Board of Trustees during its meeting at the next annual 
International convention. If a hearing is requested, the Board shall schedule such hearing and give notice 
thereof to the affected federations, districts, and clubs. Before any change becomes effective, the Board 
shall consider all matters presented at the hearing, if held, and all written statements of support or protest. 
(6/2012)  
Section 3. The officers of a district shall be a district governor, a governor-elect, the immediate past 
governor, a lieutenant governor for each division of the district, and/or a trustee for each region of the 
district, a secretary, and a treasurer. If so provided in the district bylaws, districts may designate an existing 
office or an additional office, hereinafter referred to as vice-governor, that shall be the sole candidate for 
governor-elect. There may be an acting governor appointed as provided in these Bylaws. (6/2010)  
Where a district requires that an officer, candidate or volunteer working with children submit and have a 
clear criminal history background check, meeting or exceeding the current Kiwanis International standards, 
the issuance of a certification of a clear criminal history background check by a district approved screening 
provider shall be accepted by Kiwanis International as meeting the requirements of this Section. (6/2013) 
(See also Interpretations.)  
Section 4. Each district officer shall be an active member in good standing in a club of the district; and 
each lieutenant governor shall be an active member in good standing in a club in the division from which 
elected. Each candidate for the office of governor, governor-elect, and vice-governor (if any) also shall 
have a clear criminal history background check conducted and verified by Kiwanis International. (6/2010)  
Section 5. The board of trustees of a district shall consist of the district governor, the governor-elect, vice-
governor (if any), the immediate past governor, the lieutenant governors of each division and/or the trustees 
of each region, the treasurer, and the secretary of said district. If there shall be appointed an acting 
governor, as provided in these Bylaws, said acting governor shall be a member of the board of trustees 
during the incapacity of the district governor. The district bylaws may provide for not more than two (2) 
additional past governors to be members of said board. (6/2010)  

Dette vedlegget inneholder utdrag av stoff angående konventer av: 

 Kiwanis International Bylaws 
 Kiwanis International Policies and Procedures 
 Kiwanis International District Nordens distriktslov. 

 
Komplette, oppdaterte, dokumenter finnes på respektive nettsider. 
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Section 6. District officers shall be elected in the following manner, as specifically provided in the district 
bylaws: (6/2010) 
  
a. The district governor, governor-elect, and vice-governor (if any) shall be elected at the annual district 
convention. (6/2010) 
  
b. The lieutenant governors shall be elected at a meeting of representatives of the clubs in their respective 
divisions called expressly for this purpose and held not later than the second week in April. (6/2010) 
 
c. The trustees of each region shall be elected at a meeting of representatives of the clubs in their respective 
regions called expressly for this purpose and held between the first week of the administrative year and not 
later than May 15. (6/2010)  
 
d. The district secretary and district treasurer may be either elected or appointed. (6/2010)  
e. The secretary and the treasurer may be the same person, but no other offices shall be combined in one (1) 
person. (6/2010)  
 
Section 7. Officer terms shall be generally as follows, as specifically provided in the district bylaws, or 
until said officer’s successor shall be duly elected and qualified. The terms of all district officers shall begin 
on October 1. (6/2010)  
a. The governor, governor-elect, vice-governor (if any), secretary, and treasurer shall serve for the term of 
one (1) year. (6/2010)  
 
b. Each lieutenant governor shall serve for a term of up to two (2) years. (6/2010)  
 
c. Each district trustee shall serve for a term of up to three (3) years. (6/2010)  
 
Section 8. The district governor, in order to serve as an officer of Kiwanis International, the governor-elect, 
and the vice-governor (if any) shall perform such duties and responsibilities as are currently prescribed or 
as may be amended in these Bylaws, Kiwanis International Board Policies and Procedures, and the district 
bylaws. (6/2010)  
Section 9. The duties of other district officers and of the district board of trustees shall be as prescribed in 
the district bylaws.  
Section 10. The board of trustees of each district shall hold at least two (2) meetings for each 
administrative year, one (1) prior to October 31, at such time and place designated by the governor, and 
another in connection with the district convention, at such time and place as shall be determined by said 
board of trustees. If the first meeting shall be held prior to October 1, any action taken shall become 
effective on October 1. Notice of each meeting of the district board of trustees shall be received by the 
Executive Director of Kiwanis International at least thirty (30) days prior to the date of such meeting. 
(7/1998)  
 
Section 11. Each district shall hold an annual convention as provided herein, unless in any year the 
International Board of Trustees shall determine that there exists a condition of emergency in the district,  
and because of such an emergency the holding of such convention would not be practical, in which case the 
International Board of Trustees by further resolution shall have power to establish and fix provisions and 
procedures for transacting, by any means deemed best by such Board of Trustees, any or all business that 
would normally be transacted by and at such convention. (7/1988)  
Section 12. The annual convention of each district shall be held at such place and upon such dates between 
March 15 and September 15 as shall be fixed by the board of trustees of the district and approved by the 
Board of Trustees of Kiwanis International, except that no district shall schedule its convention to be held 
within the period of thirty (30) days prior to, during, or thirty (30) days following the annual convention of 
Kiwanis International, unless approved by the Kiwanis International Board. In the event the annual 
convention of Kiwanis International is held within the geographic boundaries of a district, the district may 
hold its convention in conjunction with the Kiwanis International convention; in such cases, district 
functions may not be held during general sessions of the International Convention. Notice of the annual 
district convention shall be received by the Executive Director of Kiwanis International at least six (6) 
months prior to the dates of the convention. (1/2012)  
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Section 13. Each member club of a district in good standing with Kiwanis International and with said 
district shall be entitled in all conventions of its district to three (3) delegates, one (1) of whom shall be the 
president, said delegates to be selected and to have such powers as are prescribed in the district bylaws. All 
officers and past district governors of the district shall be delegates-at-large to the district convention. 
(7/1998)  
Section 14. Each district, through its convention, shall adopt the Standard Form for District Bylaws. Any 
modification of or amendment to said district bylaws shall become effective only upon approval thereof by 
the Board of Trustees. 
Section 15. Within thirty (30) days after the close of a convention, a meeting of the board of trustees, or a 
conference of the officers of a district, the district secretary shall send to the Executive Director of Kiwanis 
International a written report of the proceedings, approved by the district governor. This report shall 
summarize the proceedings, provide a synopsis of all actions taken, and include copies of all adopted 
district bylaw amendments, resolutions, and recommendations. (7/1998)  
Section 16. Official delegates of a newly organized club shall be granted full privileges at district 
conventions after the charter has been approved by the Board of Trustees of Kiwanis International, even if 
it has not been formally presented to such club. (6/1989)  
Section 17. The Board of Trustees, if practicable, may assign an official representative to attend the 
convention of each district. (6/1989)  
Section 18. Each club within the territorial limits of a Kiwanis district shall be a member of said district, so 
long as such club continues to comply with these Bylaws and the district bylaws.  
Section 19. Districts may incorporate in the same manner and upon the same conditions provided for clubs. 
(7/1988)  
Section 20. The administrative and fiscal year of all districts shall begin on October 1 of each year. 
Section 21. All districts must comply with all governmental reporting requirements for finances, taxation, 
employment and any other areas of operation. Each district shall report regularly on its financial status to 
the Kiwanis International Board, at such times and including such information as requested by the Board. 
(6/2012) 
 
____________________________________________________________________________ 
 

 
KIWANIS INTERNATIONAL POLICIES AND PROCEDURES 
 
Nedenfor er et utdrag fra KI Policies and Procedures som angår konventer. 
 

DISTRICT CONVENTIONS AND CONFERENCES  
 
250 - DISTRICT CONVENTIONS (1/13)  
250.1 - Purpose  
The district convention shall be held annually to provide fellowship, motivation, inspiration, administrative 
methods, and Kiwanis knowledge and objectives for club members and leaders, with special emphasis on 
club presidents-designate and secretaries-designate to better prepare them to fulfill the duties and 
responsibilities of the offices they are to assume. (6/91)  
250.2 – Date (1/13)  
The district convention shall not be held between the second week of April and the second week of May, so 
that it will not conflict with the International Board Meeting traditionally held during that time period and 
so that schedule conflicts with the district's Board Counselor will be avoided. (5/94) (1/13)  
250.3 - Location  
A district convention must be held within the boundaries of the district, unless prior approval has been 
secured from the International Board. (6/91)  
250.4 - Joint Conventions  
Unless approved in advance by the International Board, no district shall hold a joint convention with 
another district. (10/92)  
250.5 - Convention Program (1/13)  
The governor has the responsibility to plan and develop the convention program. The governor-elect has 
the responsibility for any education of incoming club officers and lieutenant governors and for the forums 
and educational sessions. (5/93) 
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KI District Norden - Distriktsloven 
 
Her er et utdrag av Distriktsloven (vedtatt på årsmøtet 2012)  - artiklene VIII, IX og X som 
inneholder bestemmelser om årsforsamling og om nominasjon og prosedyrer ved valg. 
 
 
ARTIKKEL VIII – årsforsamling: 

§ 1 I løpet av et administrativt år skal det avholdes en (1) ordinær årsforsamling i Distriktet, 
på slikt sted og tid, mellom 15. mars og 15. september, som man blir enig om mellom 
styret i Kiwanis International og Distriktets styre. Årsmøtet kan ikke avholdes i perioden 
som avgrenses av tretti (30) dager før, under, eller tretti (30) dager etter det internasjonale 
konventet avholdes. Sted bestemmes av distriktsstyret minst to (2) år før årsforsamlingen, 
etter forslag fra den faste Konventkomite. 

§ 2 Ekstraordinær årsforsamling skal innkalles av guvernøren hvis et flertall av klubbene som 
har oppfylt sine forpliktelser i distriktet, eller tre-fjerdedeler (3/4) av 
distriktsstyremedlemmene ber om det. 

§ 3 Distriktssekretæren skal sende formell invitasjon til årsmøtet til hver organisert klubb og 
til den daglige leder av Kiwanis International minst seksti (60) dager før årsmøtet skal 
finne sted, og formell invitasjon til et ekstraordinært årsmøte minst tretti (30) dager før det 
skal finne sted. 

§ 4 Distriktsstyret skal ha full oversikt og ledelse av alle årsmøter. 
§ 5 Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skrives etter majoritetsvedtak i klubber som har 

oppfylt sine forpliktelser, og må sendes distriktsstyret minst nitti (90) dager før årsmøtet. 
§ 6 For hvert årsmøte skal guvernøren oppnevne en fullmaktskomite og en valgkomite. 

Begge komiteene skal bestå av minst tre (3) medlemmer. Alle medlemmene av 
valgkomiteen skal være delegater eller «frie» delegater (ref. § 11). 

§ 7 Alle chartrede klubber som har oppfylt sine forpliktelser kan sende opptil tre (3) delegater 
til hvert årsmøte. To (2) av delegatene bør være klubbpresidenten og neste president. For 
å forsikre seg om riktig representasjon, kan hver organiserte klubb velge opptil tre (3) 
alternative delegater. 

§ 8 Delegater fra en nylig organisert klubb skal ha alle privilegier på Distriktets årsmøte etter 
at charteret er blitt godkjent av det internasjonale styret selv om det ikke har blitt formelt 
presentert for klubben. 

§ 9 Alle medlemmer av klubber i Distriktet kan delta på Konventet med tale og forslagsrett, 
men bare klubbdelegater har rett til å tale, foreslå og stemme på årsmøtet. 

§ 10 Delegatene og deres vararepresentanter skal være aktive medlemmer som har oppfylt 
sine forpliktelser i klubben de representerer, og skal velges av sin klubb minst tretti (30) 
dager før årsmøtet og minst femten (15) dager før et ekstraordinært årsmøte. Valget av 
delegater skal godkjennes ved et sertifikat som er bevitnet av klubbens president og 
sekretær, og sendt til distriktssekretæren. Hvis en klubb ikke bevitner valget av delegater 
og vararepresentanter skal fullmaktskomiteen ha rett til å godkjenne delegater eller 
vararepresentanter fra denne klubben. 

§ 11 Alle tillitsvalgte og forhenværende guvernører i Distriktet som er aktive medlemmer i en 
klubb i Distriktet skal være frie delegater til alle Distriktets årsmøter. 

§ 12 Hver godkjente delegat og frie delegat som er til stede, kan stemme en gang på hver sak 
som forelegges årsmøtet. For å være offisielt godkjent må en delegat eller fri delegat ha 
blitt godkjent etter reglene i denne loven og må ha betalt gebyr for årsmøtet, hvis dette 
kreves. 
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§ 13 Distriktsstyret kan fastsette felles registreringsgebyr for årsmøtet. Dette må betales av alle 
som deltar i et årsmøte i Distriktet. Inntekten fra slike gebyrer kan bare brukes med 
distriktsstyret godkjennelse. 

§ 14 Årsforsamlingen behandler disse saker: 

 a) Årsrapport for Kiwanis International District Norden, med sist tilgjengelige 
medlems/klubbantall. 

 b) Årsrapport vedr. internasjonalt arbeid. 
 c) Årsregnskap for foregående termin. 
 d) Regnskaps- og budsjettoversikt for inneværende termin. 
 e) Kontingent for neste årstermin samt avgift til årsforsamlingen. 
 f) Foreslåtte endringer av Distriktsloven. 
 g) Valg av guvernør og neste guvernør. Utpeke foreslått guvernør. 
 h) Utpeke revisor. 
 i) Presentasjon av distriktssekretær, distriktskasserer og viseguvernører. 
 j) Årsmøtet kan foreslå, diskutere og godta resolusjoner. 
 k) Årsmøtet kan videre anbefale/tilråde saker eller bekymringsmeldinger til Kiwanis 

International. 
 l) Årsmøtet skal også behandle og gjennomføre saker som er blitt forelagt av Kiwanis 

International og Kiwanis International - European Federation. 
 m) Andre saker innsendt av klubber eller distriktsstyret. 
§ 15 Hvis guvernøren (eller fungerende guvernør) ikke er tilstede på et årsmøte, skal 

distriktsstyret velge neste guvernør, forrige guvernør eller en viseguvernør til å lede 
møtet.  

§ 16 Et årsmøte er beslutningsdyktig når de offisielle delegatene representerer minst en 
tredjedel (1/3) av alle klubbene i Distriktet. 

§ 17 Innen tretti (30) dager etter et hvert årsmøte skal distriktssekretæren, med guvernørens 
godkjennelse, sende en skriftlig rapport til daglig leder av Kiwanis International for å 
formidle alle beslutninger som ble tatt. En kopi av rapporten skal sendes til hver 
klubbsekretær i Distriktet, offentliggjøres i neste nummer av distriktsmedlemsbladet, evt 
legges ut på Distriktets hjemmeside. 

§ 18 I tilfelle distriktsstyret ett år bestemmer ved en resolusjon at det er en krisesituasjon i 
Distriktet som gjør det nødvendig å avlyse det årlige distriktsårsmøtet, skal distriktsstyret 
sette opp prosedyrer for å utføre alle gjøremål som vanligvis ville bli behandlet på 
årsmøtet. Det beste ville være å holde et rådsmøte på samme tid som distriktsårsmøtet 
skulle holdes. Rådet består i dette tilfelle av distriktsstyret og andre personer som har 
status som frie delegater til alle distriktsårsmøter. 

 
ARTIKKEL IX – Årsmøteprosedyre: 

§ 1 Det offisielle programmet som er godkjent av distriktsstyret, skal være dagsorden for alle 
møter. Forandringer i programmet kan avgjøres ved alminnelig flertall av delegatene og 
de frie delegatene. 

§ 2 Resolusjoner: 

 a) Resolusjonsforslag som er godkjent av et flertall av de tillitsvalgte i en klubb, kan 
sendes inn til distriktssekretæren minst seksti (60) dager før datoen for årsmøtet. 
Resolusjonsforslag kan også foreslåes av distriktsstyret eller kan komme fra Distriktets 
lovkomite.  

 b) Alle resolusjonsforslag skal sendes til lovkomiteen til overveielse og anbefaling til 
årsmøtet. Ingen resolusjoner unntatt de som er godkjent av, eller kommer fra, 
lovkomiteen, kan behandles med mindre det anbefales av to tredjedeler (2/3) av 
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distriktsstyret. Debatt om slike resolusjoner kan ikke finne sted før de er ferdigbehandlet 
av distriktsstyret. 

§ 3 Komiterapporter, henvendelser til det internasjonale Konventet, resolusjoner, 
lovendringer og alle forslag kan debatteres i delegatforsamlingen. Unntatt er slike som 
ikke kan tas opp til debatt ifølge Roberts Rules of Order Newly Revised, eller årsmøtet 
med to tredjedeler (2/3) av stemmene, vedtar å frita for debatt. Ingen delegat skal snakke 
lenger enn fem (5) minutter om gangen med mindre det står på dagsorden eller etter 
flertallsavstemning. Lovkomiteens medlemmer skal ha rett til å lede debatter omkring 
resolusjoner. Medlemmer i lovkomiteen som ikke er delegater eller frie delegater har ikke 
rett til å avgi stemme på resolusjonen. 

 
ARTIKKEL X – Nominasjon og valg av tillitsvalgte til distriktsstyret: 

§ 1 Valgene skjer ved separate avstemninger. Hvis det er flere kandidater til et verv, skal 
valget skje skriftlig. Kun akkrediterte delegater og frie delegater kan stemme. Ingen kan 
stemme med fullmakt eller medbrakt stemmeseddel fra fraværende delegat. Kumulativ 
stemmegivning er ikke tillatt. 

§ 2 Årsmøtets valgkomite: 

 a) Før valgene starter skal distriktssekretæren gjøre tilgjengelig for valgkomiteen en liste 
over alle tilstedeværende delegater og frie delegater ifølge fullmaktskomiteens rapport. 

 b) Valgkomiteen skal ha styringen med valgene, samt innsamling og opptelling av 
stemmesedler. 

 c) Valgkomiteen skal snarest mulig rapportere til guvernør eller møteleder resultatet av 
valget og rapporten skal signeres av en majoritet av komiteen. 

§ 3 En kandidat er valgt med absolutt flertall (mer enn 50 %) av de avgitte stemmer. Hvis 
ingen kandidater oppnår absolutt flertall, utelukkes den kandidat som har fått færrest 
stemmer i neste avstemning inntil en kandidat oppnår absolutt flertall. 

§ 4 Alle forslag til kandidater må foreligge senest nitti (90) dager før årsforsamlingen. Alle 
foreslåtte kandidater må være valgbare. De presenteres før avstemning foretas. 

§ 5 Nominasjon av guvernør, neste guvernør og foreslått guvernør: 
 Distriktsstyret skal senest etthundreogtyve (120) dager før årsmøtet invitere klubbene i 

distriktet til å sende inn forslag på kandidater til foreslått guvernør. En 
nominasjonskomite bestående av sittende guvernør som leder og de to foregående 
guvernører, skal avgi rapport om de innmeldte, kvalifiserte kandidater. 

§ 6 Det er distriktsstyrets ansvar at det hvert år nomineres en kandidat til vervene som 
guvernør og neste guvernør, samt en kandidat på en kvalifisert revisor. 

§ 7 Ingen ting i denne artikkelen begrenser rettighetene til å komme med benkeforslag på 
kandidater. 

§ 8 Valg av viseguvernør og neste viseguvernør: 

 a) Viseguvernøren i hver divisjon skal holde en konferanse for å velge viseguvernør og 
neste viseguvernør. Denne konferansen skal finne sted ikke senere enn den andre uken i 
april hvor tid og sted skal bestemmes av viseguvernøren. Skriftlig beskjed skal sendes 
minst ti (10) dager før konferansen til presidentene i hver klubb i divisjonen, og til alle 
foregående guvernører og foregående viseguvernører fra divisjonen som er aktive 
medlemmer i en klubb i divisjonen. 

 b) Deltagerne i konferansen er president og forrige president i hver klubb i divisjonen, 
eller deres valgte vararepresentanter, viseguvernøren, og alle foregående viseguvernører 
fra vedkommende divisjon som er aktive medlemmer i en klubb i divisjonen. 

 c) Konferansen er beslutningsdyktig når representantene som er tilstede representerer 
minst to tredjedeler (2/3) av klubbene i divisjonen. Hver klubb skal ha en (1) stemme for 
hver representant som er tilstede. Viseguvernøren og foregående guvernører og 
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foregående viseguvernører som er til stede på konferansen, skal ha talerett uten 
stemmerett unntatt i tilfelle det er stemmelikhet. Da har viseguvernøren stemmerett. 

 d) Forrige viseguvernør skal lede konferansen, eller, hvis vedkommende ikke er tilstede, 
skal foregående viseguvernør overta, osv.  Hvis det ikke er noen foregående viseguvernør 
tilstede, skal konferansen velge et medlem til leder. Konferansen skal velge et medlem til 
sekretær og folk til å telle stemmer etter behov. 

 e) Etter at denne organisering er godkjent, skal viseguvernøren og neste viseguvernør 
velges. Neste viseguvernør skal være den eneste kandidaten for viseguvernørvervet. Et 
flertall av stemmene kreves for valg til hvert verv. I tilfelle det ikke er klart flertall for 
noen kandidat, skal ny avstemning skje med en gang. Kandidaten med færrest stemmer i 
første avstemning strykes. Denne prosedyren følges for hver avstemning til en kandidat 
har fått klart flertall av alle stemmene. Ingen kan fremmes som kandidat til viseguvernør 
eller neste viseguvernør uten å ha gitt samtykke. Hver viseguvernørkandidat må gi 
forsikring om å være villig og i stand til å utføre de plikter og ansvar som følger med 
viseguvernørvervet, delta i opplæringskonferansene for ledere, og besøke klubbene som 
offisiell representant for divisjonen.  

 f) En neste viseguvernør er ikke tillitsvalgt i Distriktet. 
 g) Divisjonskonferansen skal følge prinsippene, tradisjonene og presedens til Kiwanis 

International i valget av tillitsvalgt, og spesielt overveie hver kandidats evner, 
tjenestevillighet og erfaring i Kiwanis. 

 h) Viseguvernøren skal attestere valgresultatet til distriktssekretæren og til Kiwanis 
International, rett etter konferansen. 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
Merknad: 

Vær oppmerksom på at det finnes et dokument ‐ Lovpresideringer/Lovpraksis ‐ av 30. mai 2012. 

P. t. inneholder det ikke bestemmelser som vedrører konventer. 
____________________________________________________________________________ 
KONVENTKOMITEEN www.kiwanis.no 
 

MANDAT FOR KONVENTKOMITEEN  (vedtatt på DS 1 2013-14) 
 
Komiteen skal ivareta gjennomføringen av Kiwanis International District Norden sine årlige 
konvent i tråd med Konventhåndboken, og være bindeleddet mellom Distriktsstyret og den lokale 
konventarrangør. 
 
Komiteen skal: 
1: Sørge for at alle frister for søknader om konvent etc. blir overholdt. 
 
2: Holde Guvernør og Distriktsstyret à jour i forhold til fremdrift, handlingsplan og arbeid i 

Konventkomiteen. 
 
3: Bidra til å holde kostnadene for konvent på et rimelig nivå, herunder budsjettkontroll, for å  
    fremme størst mulig deltakelse på Distriktets konventer. 
 
4: Komiteens leder er ansvarlig for å holde Konventhåndboken à jour. 
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Vedlegg	B	‐		
Prosjektskjema	
Dette vedlegget inneholder mal for Prosjektskjema for bruk av Prosjektkomiteer. Dette er samme 
skjema som benyttes i Kiwanis District Norden og er beskrevet i Håndbok for tillitsvalgte; vedlegg 
K, samt i Kvalitetshåndboken, vedlegg D. 
 
Skjemaet kan lastes ned fra KIDNs nettsider; medlemssider under ”Maler, skjema, logoer”. 
 
Bruken av skjemaet i planleggingen av konventet er beskrevet i denne håndbokens Del 2; kapittel 
3 - Overordnet planlegging, lage prosjektplan. 
 
Selve malen følger på neste side; og på siden deretter finnes et eksempel på et ferdig utfylt 
prosjektskjema for Innlandskonventet 2014. 
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    (Klubb, div, tema og lignende)     

District Norden    
 

Prosjektskjema 
 

NYTTIGE BAKGRUNNSFAKTA: 
Organisasjon 
(Komite/div/klubb):   

Avdeling (tilsv.):    Adresse :  E‐post   

Prosjekt start år:    Måned :    Dato:   

Kontaktperson:    Telefon :    E‐post:   

Bakgrunn for 
prosjektet:   

 
PROSJEKTDETALJER: 

Prosjektnavn:   

Tiltak   

Mål    

Målgruppe   

Aktiviteter   

Partnere   

Tiltaksansvarlig   

Varighet   

Kostnad/ 
finansiering 

 

Avtaler   

 
DATO OG UNDERSKRIFTER: 
 
 

Det anbefales å laste ned malen fra nettsidene for å få en teknisk god side å arbeide med. 
 
 
 
 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 
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Dette er kun tatt med som et eksempel (headingen utelatt her): 

 
Prosjektskjema ‐ Prosjekt Innlandskonventet 2014 

 

NYTTIGE BAKGRUNNSFAKTA: 
Organisasjon 
(Komite/div/klubb): Prosjektkomite Innlandskonventet 2014 

Avdeling (tilsv.): Div Indre Østland  Adresse : 
Ingmar 
Skutlaberg 

E-post indreostland@kiwanis.no 

Prosjekt start år: 2012  Måned : Mai  Dato: 13 

Kontaktperson: 
Leder Konventkomiteen 
Tore Brynslund 

Telefon : 91 67 58 15  E-post: konvent@kiwanis.no 

Bakgrunn for 
prosjektet: 

KIDN arrangerer årlig, i henhold til lovverket distriktskonvent i september ‐ første helg. Divisjon Indre 
Østland her etter søknad blitt utpekt som ansvarlig lokal arrangør av konventet i 2014 ved vedtak i DS 
4, 13. mai 2012. Sted: Scandic hotell Hamar. Tid: 5 ‐ 7. sep 2014 

 
PROSJEKTDETALJER: 

Prosjektnavn:  Innlandskonventet 2014 

Tiltak 
Forberede og gjennomføre konvent, inkludert årsmøte, i h. t. konventhåndboken og de 
kjøreplaner som der skisseres. 

Mål  Et godt, nyttig og samlende konvent, prikkfritt gjennomført innenfor opptrukne rammer. 

Målgruppe 
Medlemmer i Kiwanis District Norden, med innslag av nasjonale og internasjonale gjester i h t 
tradisjon.  

Aktiviteter Gitt i Konventhåndboken. Se kjøreplaner. 

Partnere 
KIDNs administrasjon og Konventkomiteen. Viseguvernør og klubber i divisjon Indre Østland. 
Neste guvernør, Hotell Scandic Hamar, diverse lokale avtalepartnere.  

Tiltaksansvarlig 
KIDN. Prosjektkomiteen har fått delegert ansvaret for å planlegge og gjennomføre konventet. 
Ansvarlig lokal arrangør: Divisjon Indre Østland. Prosjektleder: Steinar Vollestad, KC Elverum. 

Varighet 13. mai 2012 ‐ 31. des 2014 

Kostnad/ 
finansiering 

Utgiftene til årsmøtet dekkes av årsmøteavgiften som alle medlemmer betaler. Resten dekkes 
av konventavgiften som deltakerne betaler og utgjøres av hotellprisen + 200,‐ kr. pr deltaker. 
Et forskudd av konventavgiften på 20 000,‐ for komitearbeid kan tas ut 2 år før konventet. 

Avtaler 
Avtale med hotellet er godkjent og underskrevet av Guvernøren. Avtaler med lokale aktører 
for gjesting, underholdning og drift gjøres under veis. 

 
DATO OG UNDERSKRIFTER: Dato: 26. apr. 2013 
 
 
 
 
  
   ______________________________  _____________________________ 
    Leder Konventkomiteen  Leder Prosjektkomiteen 
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Vedlegg	C‐		
Søknad	om	å	arrangere	konvent	
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
 
          

/// 

                 

District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 
 
 

Stilling/org Navn, Gateadresse, Postnr og sted (epostadr)@kiwanis.no 
 Tlf:+47 xx xx xx xx 
 

Sted; dato og årstall 
 
Til 
Distriktsstyret v/Konventkomiteen, KIDN 
 
SØKNAD OM Å ARRANGERE DISTRIKTSKONVENT I 20XX 
 
Divisjon xxxxxxxxx viser til tidligere, muntlig kontakt med leder for Konventkomiteen og søker 
herved, på vegne av divisjonens klubber (nevn evt. hvilke dersom alle ikke deltar), om å bli tildelt 
arrangementet av distriktets konvent i året 20XX. 
 
Konventet planlegges arrangert på hotell ”Midtibyen” i Snurrestad i tiden 5‐7. september 20XX. 
Hotellet ligger sentralt i byen, og har plass for inntil 450 overnattende. Det har også store og 
gode møtelokaler som dekker behovene ved et slikt arrangement, og bl. a. har det en stor 
møtesal med plass for inntil 800 personer. I tillegg er det godt med møterom for forskjellige 
aktiviteter. 
Hotellet har gratis parkering på en stor parkeringsplass like utenfor inngangen, og gratis 
nettilgang for gjestene.   
 
(Evt. andre opplysninger) 
 
Vedlagt følger pristilbud gjeldende frem til 1. februar 20XY, samt et budsjettutkast. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
(Sign) 
 

Dette vedlegget viser et eksempel på oppsett av søknad om å arrangere konvent.  
Søknaden kan sendes via epost (evt. som vedlegg). 
 
Det vises til de foregående deler, og da særskilt: 
 

 Del II, avsnittet Ansvar, plikter og oppgaver (s. 7)  
 Del III, Kjøreplaner; - kjøreplan Søknadsfasen (s. 14) 
 Del IV, Prosessbeskrivelser; - kapittel 1. Søke om konvent (s. 29). 

Divisjon Xxxxxxxxxx            www.kiwanis.no 
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Vedlegg	D	‐		
Konventprogram	‐	mal	og	eksempel	

Program for XXXXXkonventet 201X 
x. – y. september 201x  

 

FREDAG X. SEPTEMBER 

13.00 -14.00 LUNSJ 
14.00 -17.00  DISTRIKTSSTYREMØTE DS (nr) 201x-1y 
18.30  ÅPNING AV KONVENTET: 
  Lystenning og Kiwanishymnen spilles/synges 
18.35  Leder for Prosjektkomiteen hilser velkommen 
18.40  Guvernøren hilser 
18.55  Ordfører (evt. annen) i --------------- hilser 
19.10  Evt. kulturelle/underholdnings innslag (sett inn detaljer) 
19.30 - 20.00 Selvvalgt tema (kåseri, foredrag eller lignende) 
20.00 - 24.00 Velkomstkveld / bli kjent aften/evt. dans m.m.  
 
LØRDAG X. SEPTEMBER 

09.30 -xx.00 LEDSAGERTUR TIL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(evt. sted for fremmøte og ledsagerlunsj ) 
   
09.00 -13.00 ÅRSMØTET (se egen møteagenda) 
 
13.00 -14.00 LUNSJ 
14.00 -17.00 KIWANISAKTIVITETER I KONVENTHOTELLET 
19.00 -19.30 VELKOMSTDRINK 
20.00 -23.00 BANKETT  
  Utdeling av Kiwanis Ærespris  
  Evt. andre markeringer 
23.00- 01.30 Dans og sosialt samvær. 
 

SØNDAG X. SEPTEMBER 

10.00 -11.30 Diverse orienteringer o.a. - sett inn detaljer  
  Evt. tema A  
  Tema B 
  ---------- 
11.30 -12.00 UTSJEKK HOTELLET 
12.00 -13.00 AVSLUTNING AV KONVENTET 
13.00 -14.00 LUNSJ (for de som har bestilt) 
 
Fyll ut etter egen plan for konventet; se detaljerte kjøreplaner for Åpningen; Årsmøtet og 
Avslutningen - i del III. Se også eksempel på neste side…….. 
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/// 

                

District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 
 
 

Stilling/org Navn, Gateadresse, Postnr og sted (epostadr)@kiwanis.no 
 Tlf:+47 xx xx xx xx 

  

Program for Sørlandskonventet 2012 
7. – 9. september 2012  

FREDAG 7. SEPTEMBER 

13.00 ‐14.00  LUNSJ 

14.00 ‐17.00  DISTRIKTSSTYREMØTE DS 5 2011‐12 
19.00    ÅPNING AV KONVENTET: 
    Konventkomiteen hilser velkommen 

19.05    Kiwanishymnen 

19.10    Guvernørens hilsen 

19.30    Ordfører 

19.45    Burn Camp 

20.05    MHU 

20.25  Velkomstdrink 

21.00 ‐23.00  Velkomstkveld / bli kjent aften 

22.00 ‐00.30  Dans i baren 

 
LØRDAG 8. SEPTEMBER 

12.00 ‐14.00  LEDSAGERTUR MED LUNCH. 

09.00 ‐13.00  ÅRSMØTET:  (Se egen møteagenda) 
13.00 ‐14.00  LUNSJ 

14.00 ‐17.00  KIWANIS‐AKTIVITETER I UTSTILLINGSOMRÅDET 

19.00 ‐19.45  VELKOMSTDRINK 
20.00 ‐23.00  BANKETT: 

    A: Utdeling av Kiwanis Ærespris 

    B: Markering av 25‐års jubileum for kvinner i Kiwanis 

23.00‐ 01.30  Dans og sosialt samvær. 

 

SØNDAG 9. SEPTEMBER 

10.00 ‐11.30 Prosjektet Kiwanismodellen 
    Prosjektet Albaniahjelpen 

    Prosjektet Eliminate 

    Presentasjon av tillitsvalgte for 2012‐13 

11.30 ‐12.00  UTSJEKK HOTELLET 

12.00 ‐13.00  AVSLUTNING AV KONVENTET 

13.00 ‐14.00  LUNSJ (for de som har bestilt) 

14.00. ‐16.00 DISTRIKTSSTYREMØTE NR 1 2012‐2013 

Administrasjonen           www.kiwanis.no 
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Vedlegg	E	‐		
Årsmøtet	‐	agenda,	oppsett,	regler	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

ÅRSMØTEAGENDA (lørdag 7. september 2013)(eksempel) 
 

09:00  ÅPNING av årsmøtet ved Guvernør Arne Johan Sigstad, herunder  
 avspilling av Kiwanishymnen 
09:05 Avdøde medlemmer minnes ved Forrige guv. Guvernør Ralph Castellan 
09:10 Hilsen fra gjester.  
 

09:20 KONSTITUERING: 
A: Godkjenning av innkalling.  
B: Godkjenning av dagsorden. 
C: Presentasjon av: møtedirigent, parlamentariker, fullmaktskomité, to 
referenter, valgkomite/tellekorps. 

09:30 ÅRSRAPPORT FOR KIDN v/guvernør Arne Johan Sigstad  
09:45  KIDN REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2011‐2012  
10:00  SKIDNF REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012  
10:10 REGNSKAPSOVERSIKT 2012‐2013 
10:30  PAUSE 

10:45  INNKOMNE FORSLAG: 
 Vedlegg 1 - Fordeling av regnskapsmessig overskudd 30.09.2013  
 Vedlegg 2 - Kiwanisnytt  

  Vedlegg 3 - Organisasjonssekretær  
  Vedlegg 4 - Konventarrangement  

 Vedlegg 5 - Egenkapitalbehov   
 Vedlegg 6 - KC-Jalund  
 Vedlegg 7 - Mental Helse Ungdom  
12:15 BUDSJETT 2013‐2014  
12:30 KONTINGENT 2013‐2014  

12:35  VALG (vedlegg 8) 
  
12:55 AVSLUTNING AV ÅRSMØTET v/Guvernør Arne Johan Sigstad 

Dette vedlegget viser: 
 et eksempel på agenda for årsmøtet. Se egen kjøreplan for årsmøtet i del III, 

Kjøreplaner - kjøreplan Gjennomføringsfasen, delplan 2, (s. 23).   
 Skisse for oppsettet i årsmøtelokalet 
 Distriktets faste årsmøteregler. 

 
Det vises for øvrig til de foranstående deler angående ansvar og gjennomføring.  
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Oppsett på årsmøtet 
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Årsmøteregler 
 

1. Stemmerett har klubbenes delegater, distriktets tillitsvalgte og alle tidligere guvernører. 

2. Tale- og forslagsrett har alle medlemmer av Kiwanis International District Norden. 

3. Bare skriftlige forslag som er kommet inn innen tidsfristen, skal behandles av årsmøtet. Evt. 
endrings- og eller tilleggsforslag må formuleres skriftlig, og leveres distriktssekretæren før eller 
under debatten. 
 

4. Ingen kan tale mer enn 3 minutter uten tillatelse fra møteleder eller et flertall av de 
stemmeberettigede. 
 

5. Ingen kan tale for annen gang i samme sak før alle andre som ønsker ordet har hatt det. 
Møteleder avgjør om det kan svares på spørsmål. 
 

6. Forslagsstiller skal ha førsteretten til å tale for sitt forslag hvis han/hun ikke overlater ordet til en 
annen. 
 

7. I en debatt skal man, så langt det er mulig, la annenhver taler for og imot komme til ordet. 
 

8. En kandidat kan ikke snakke for eller imot en sak og samtidig framsette forslag om å avslutte 
debatten. 
 

9. En kandidat som ikke har motkandidater, kan velges ved akklamasjon. 
 

10. Antall stemmeberettigede til stede i salen umiddelbart før avstemmingen, utgjør grunnlaget for 
avgjørelsen om hvor mange som har stemt, for eller i mot eller avstått. 
 

11. Alle debatter bør være begrenset til 30 minutter. 
 

12. Et forslag om å avslutte en debatt kan ikke framsettes før etter 10 minutters debatt, eller når ingen 
flere ønsker ordet. 
 

13. Dersom en delegat uttaler seg på en grov og utilbørlig måte, kan hvilken som helst annen 
delegat påpeke dette, og møteleder skal da anmode den som har feilet om å sette seg. 
Dersom den feilende fortsetter kan årsmøtet vedta at vedkommende skal forlate salen. I 
svært grove tilfeller kan årsmøtet frata vedkommende retten til å være delegat på resten av 
årsmøtet, eller for all fremtid (Roberts Rules of Order). 

14. Vanlige retningslinjer for årsmøter, spesielt ”Roberts Rules of Order”, skal brukes av 
parlamentariker der ovennevnte regler og Kiwanis International’s lover eller Policies and 
Prosedures ikke kan brukes. 
 

 
 
 
Disse reglene inngår vanligvis i årsmøtedokumentene som sendes ut til klubbene m. fl. 
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Vedlegg	F	‐		
Økonomi		
 

Eksempel på konventregnskap 
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Fordeling av kostnader på et konvent / årsmøte  
 

 
 

Aktiviteter 
Betales 
av KIDN 

Betales 
av hver 
enkl. 
(Klubb) 

Betales av 
Prosjekt-
komité 

    
1. Deltakelse for avtroppende DS X   
2. Deltakelse leder 

konventkomiteen 
X   

3. Medlemsansvarlig, redaktør for 
K-nytt og innkalte komitéledere  

X   

4. Opphold for gjester til årsmøtet 
og konventet (inviterte gjester) 

X   

5. Blomster til overrekkelse 
DS-arrangementer 

X   

6. Vin/påskjønnelse til 
prosjektkomiteen 

X   

7. Trykking av 
årsmøtedokumenter 

X   

8. Sal til årsmøtet lørdag X   
9. Sal til søndagens avslutning X   
10. Kaffe, forfriskninger under 

årsmøtet 
X   

11. Guvernørens mottakelse (rom, 
fordrink etc.) 

X   

12. Gaver/utmerkelser under 
guvernørens mottakelse 

X   

13. Årsmøtedeltakere som ikke er 
på konventet 

X   

14. Diverse trykksaker til årsmøtet X   
15. Deltakelse på konventet, rom 

og mat 
 X  

16. Påplusse Kr 200 til lokal 
konventkomité 

 X  

17. Deltakelse på ledsagertur  X  
18. Sal på åpningen fredag  X  
19. Sal til banketten lørdag  X  
20. Fordrink lørdag  X  
21. Presentasjon på konventet året 

før 
  X 

22. Blomster/pynting på banketten   X 
23. Fordrink fredag (evt)   X 
24. Blomster til overrekkelse, 

arrangementer fra lokal komité 
  X 

25. Underholdning hele konventet   X 
26. Toastmaster på banketten   X 
27. Orkester til dans fredag og 

lørdag 
  X 

28. Spesielle ønsker / påfunn fra 
den lokale komiteen 

  X 

29. Bordkort på banketten   X 
30. Diverse trykksaker til konventet   X 
31. Eventuelt formidlingshonorarer  X X X 
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Vedlegg	G	‐		
Kjøreplan	konventåpning		
 
 
Forutsetninger 
Kiwanislogo på lerretet, lydanlegg og mikrofoner klare, en person ved PC-en. Gjester og konvent-
deltakere på plass i Konventsalen. Lysestake med lys, fyrstikker, konventurnen med blomster og 
gong på plass. 
Vakter på plass ved dørene. Evt. underholdere på plass etter egen plan. 
Prosjektkomiteens leder er den som binder de enkelte innslag sammen; ”seremonimester”.  
 

TID HENDING HANDLING MERKNAD/REF. 

1815-1830 Siste forberedelser Sjekk av at alt er på plass 
 

Leder/Tekn 

    
1830 Åpningen starter Leder slår på gong-gong 

 
Leder 

    
 Lystenning Lystenner til podiet/tilsv, tenner talglyset. 

 
Lyset i salen dimmes 

    
1835 Kiwanishymnen Kiwanishymnen spilles/synges 

 
Angi hvem. 

    
1840 Velkommen til 

Innlandskonventet  
Leder ønsker velkommen til konvent og 
de nødvendige praktiske opplysninger av 
administrativ art. Gir så ordet til 
Guvernøren. 
 

Mobiltelefoner av ! 

    
1850 Guvernørens velkomst Guvernøren ønsker velkommen på vegne 

av distriktet, presenterer sine gjester og 
gir ordet til Leder. 
Leder ønsker ordfører(tilsv.) velkommen 
og overgir deretter ordet til 
vedkommende. 
 

Gjestene bør gå opp på 
podiet/tilsv. NB! 
Prosjektør evt. av! 

    
1910 Velkommen til stedet/byen  Ordfører eller annen gjest taler 

 
Inntil 15 minutter 

  Leder takker taleren og overrekker gave. 
 

Guvernøren overrekker 
evt. sin vimpel. 

    
1930 Evt. underholdning/lokalt 

innslag eller lignende 
Detaljeres senere 15-20 minutter 

    
2000-2015 Velkomstdrink Leder ber til velkomstdrink (sted angis) og 

ber til bords. Gir nødvendige 
opplysninger; bl. a. om det som skjer 
resten av kvelden. 
 

Si fra at drikke til maten 
bestilles og betales av 
den enkelte. 
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Vedlegg	H	‐		
Kjøreplan	for	årsmøtet		
 

 
KJØREPLAN FOR ÅRSMØTET 
 
Forutsetninger 
Referanser: Distriktsloven for KIDN; artiklene - V, § 5 og VIII - X (§ 1-3). Se også del V, vedlegg A. 
Egen agenda i programmet for det enkelte årsmøte - satt opp av distriktssekretæren i ”Årsmøtedokumenter”. 
Tid: 0900 - 1300 på lørdag. Se egen skisse for oppsettet i salen, og merking av plasser i del V, vedlegg E. 
PC alltid bemannet, de som holder innlegg leverer evt. minnepinner til operatør. Logo på lerret. 
Liste over delegater til ordstyrer, guvernør og referenter. Delegatene har stemmesedler i sine mapper. 
2-3 mikrofoner i salen; assistenter til å bringe dem rundt. Oversettere sammen med gjestene. 
Reserve årsmøtedokumenter på plass i salen. Esker til tellekorpset for evt. stemmeavgivning. 
 

TID HENDING HANDLING MERKNAD/REF. 

0830-0900 Siste sjekk av sal og utstyr. 
Deltakerne ankommer 
møtesalen. 

Koordinator og tekn/sekr. 
En - to assistenter som viser deltakerne 
deres plasser; ved behov. 
 

Plassrekkefølgen skifter 
fra år til år; A-Å; Å-A. 
(2014= Å-A) 

    
0900 Kiwanishymnen spilles Guvernøren gir signal til PC-operatør 

som starter avspilling. 
  

Alle reiser seg på signal 

    
0903 Åpning av årsmøtet Guvernøren Guvernøren leder møtet 

ref distriktsloven art. V § 
5, assistert av en møte-
dirigent som velges. 

    
0905 Avdøde medlemmer minnes Forrige guvernør taler 

 
1 minutts stillhet. 

    
0910 Hilsener fra gjester Guvernøren introduserer. 

Navnene føres inn her på det enkelte års 
kjøreplan.  
Om gjesteliste ikke er i årsmøtedoku-
mentene bør tittel og navn vises på 
lerretet slik at alle oppfatter hvem det er 
snakk om. 
 

Taler fra podiet. 
 
PR-leder lager evt. 
navneoppslag på lerretet 
og informerer PC-
operatør. 

    
0920 Konstituering A. Godkjenning av innkallingen 

B. Godkjenning av dagsordenen 
C. Valg av møtedirigent, parlamentariker, 
fullmaktskomite, 2 referenter, valgkomite 
og tellekorps. 
 

Guvernøren leder 

 Møtedirigent og andre valgte 
inntar sine plasser  

Avsett plass til evt. referent(er). 
Distriktssekretæren skal være en av 
referentene. 
Guvernøren overlater ordet til dirigenten 
 

Strømkabler for evt. 
referentenes PC-er på 
plass før møtet. 

    
0930 Årsrapport presenteres Guvernøren; dirigenten leder 

godkjenningsprosessen. 
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0945 Årsrapport/regnskap for 

forrige år fremlegges 
Forrige guvernør/distriktskasserer Se egen agenda for det 

enkelte årsmøtet 
    

1000 Fondets årsberetning og 
regnskap presenteres 

Fondets president fremfører; dirigenten 
leder godkjenningen 
 

Stiftelsen KIDNs Fond. 

    
1010 Regnskapsoversikt 

inneværende år 
Distriktskasserer 
En oversikt over regnskapets status for 
inneværende år presenteres. 
 

Tas til etterretning. 

    
1030 Pause Se agenda for det enkelte år. 

 
Kaffe på plass; hotellet! 

    
1045 Behandling av forslag Se agenda for det enkelte år Innkomne forslag oppført i 

nummerrekkefølge i 
agenda. 

    
1215 Budsjett for neste år Neste guvernør redegjør; evt. merknader 

og spørsmål. 
 

Tas til etterretning; DS 1 
vedtar budsjettet. 

    
1230 Kontingent for neste år Neste guvernør redegjør evt. 

 
 

    
1235 Valg Se agenda for det enkelte år og innstilling 

fra Nominasjonskomiteen. 
 

Detaljer; se del V, Valg og 
valgprosedyre. 

    
1255 Avslutning av årsmøtet Guvernøren avslutter møtet Se agenda for det enkelte 

år. 
 
 
 

Merknad: 
Når årsmøtet avsluttes bør en be delegatene o. a. om å legge igjen stemmesedler, 
nummerlapper m. m på sine plasser når de forlater salen; evt. kan en sette opp esker 
ved utgangen der tingene kan legges. 
Komiteen samler inn dette og lagrer for overlevering til neste prosjektkomite. 
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Vedlegg	I	‐		
Kjøreplan	for	konventavslutning		
 
 
Forutsetninger 
Kiwanislogo på lerretet, lydanlegg og mikrofoner klare, en person ved PC-en. 
Gjester og konventdeltakere på plass i Konventsalen. 1-2 assistenter for leder til stede. 
Ting som guvernørene skal dele ut på plass, klart til å fordele; 1 eller 2 assistenter tilstede. 
Guvernørfanen henges på et stativ lett tilgjengelig. Guvernørsverdet på plass. Urnen på plass. 
 

TID HENDING HANDLING MERKNAD/REF. 

1145-1200 Siste forberedelser Sjekk av at alt er på plass 
 

Leder/Tekn/sekr. 

    
1200 Avslutningen starter Leder slår på gong-gong, innleder og gir 

ordet til Guvernøren. 
 

Leder prosjektkomite og 
Guvernøren 

    
1201 Guvernørens avskjedstale Sier noen ord kort og presenterer så det 

avtroppende styret. 
Deler ut ”Past”-nåler til de som går av. 
 

En assistent til 
nålutdelingen. Evt. også 
plaketter hvis ikke gjort 

    
1210 Guvernørskifte Guvernøren kaller frem ”Neste guvernør” 

og etter noen korte ord overleveres 
guvernørkjedet og nålen. 
Sverdseremonien gjennomføres. 
 

Fotografering. 
Sverdseremonien finnes i 
del V; vedl J. 

    
1215 Avtroppende guvernør 

avtakkes 
Får nål og klokke av Neste guvernør. Assistent deltar. 

    
1220 Ny guvernørs tale og det nye 

styret. 
Presenterer det nye distriktsstyret; alle 
kalles frem. 
 

Ingen nåler; de arves ute i 
divisjonene. 

    
1230 Overrekkelse av 

guvernørfanen 
Klubben til avtroppende guvernør 
overleverer fanen til den nye guvernørens 
klubb; korte innlegg. 
 

Fanen på stativ e. l. 

1235 Takk til prosjektkomiteen Kort takketale og en passende gave til 
komiteen som har arrangert konventet. 
 

Guvernøren takker og 
overrekker evt. sin vimpel. 

    
1240 Presentasjon neste års 

konvent 
Prosjektkomiteen for neste år presenterer 
sitt konvent. 
 

Eget opplegg; ca 10-15 
minutter. 

    
1255 Konventurnen overleveres til 

neste års prosjektkomite 
Leder årets komite forteller urnens historie 
og foretar overleveringen. 
 

Neste års leder mottar 
urnen; kort tale. 
Historien; se del V, vedl J. 

    
Ca 1300 Avslutning Leder Konventkomiteen taler, takker og 

avslutter konventet; lyset dimmes, slukker 
talglyset, ønsker ”Vel hjem”! 
 

Evt. praktiske opplysnin-
ger gis samtidig, herun- 
der minne om lunsj for de 
som har bestilt. 
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Vedlegg	J	‐		
Konventurnen,	guvernørsverdet	m.m	
 

Konventurnen 
 
Det er tradisjon ved alle konventer at den såkalte ”Konventurnen” står på 
en sentral plass i plenumsalen under konventer; fylt med blomster. Det er 
en oppgave for prosjektkomiteen å sørge for dette. Urnen oppbevares 
gjennom året av prosjektkomiteen, og ved konventets slutt overleverer 
prosjektkomiteens leder urnen til neste konventarrangør ved en enkel 
seremoni - se kjøreplanen for avslutningen. 
 
Historien. Kiwanisklubbene på Island hørte opprinnelig til Distrikt Norden. 
Foranlediget av stor ekspansjon av Kiwanis der ble Island utskilt som eget 
distrikt 1.10.1971.  
Så langt en har klart å finne ut ble urnen laget av islendingene og over-
levert til Distrikt Norden i 1972 (trolig på konventet). Den er besatt med 
lavastein fra Island og har et messingskilt med påskriften (oversatt): 
”District Norden 1972. Hilsen fra det islandske kiwanisdistrikt med ønske 
om godt samarbeid” 
Det var festet det vilkår til urnen ”at den neste klubben som skal ha nordisk konvent får den over-
levert med blomster, slik at den klubb som skal arrangere neste konvent får den presentert på 
årets konvent, og dermed må være til stede” - fritt utlagt. 
 
Overleveringen skjer - i h t kjøreplanen - nesten til slutt under Avslutningen. Avtroppende 
konventleder sier noen korte ord i den anledning, eks. vis: 
”Det er tradisjon at denne urnen, gitt til District Norden i 1972 av District Island, følger konventets 
prosjektkomite, og overleveres til neste prosjektkomite med blomster i. Den ble i 1972 gitt som 
hilsen og gave etter at Island var blitt eget Kiwanisdistrikt 1. okt 1971, og har et messingskilt med 
hilsen og ønske om godt samarbeid inngravert. 
I samsvar med vilkårene for gaven overleverer jeg herved urnen, med blomster i, til arrangør av 
neste konvent i XXXXXXXXXX, og ber samtidig om at den blir tatt godt vare på og at tradisjonen 
blir opprettholdt ved neste konventavslutning”. 
Mottakeren takker kort og forsikrer om at tradisjonen skal bli videreført ved neste konvent. 
 

Guvernørsverdet 
 
Det også en tradisjon ved District Nordens 
konventer at det foretas et symbolsk guvernør-
skifte (formelt overtas stillingen pr 1. oktober) 
ved at Neste guvernør får overlevert guvernør-
kjedet og nålen under avslutningen. Etter over-
leveringen gjennomføres det så en kort sere-
moni ved at den nye guvernøren ”slås til guver-
nør” og overlates det såkalte ”guvernørsverdet”. 
 
Historien. Tradisjonen med guvernørsverdet ble 
etablert under avslutningen av Grenlands-
konventet i 2009 i f m presentasjonen av neste 
konvent. Da tok plutselig to personer seg inn i 
salen - kledd som vikinger - vestvikinger kalt, en 
høvding og en skald. De fortalte at de hadde tatt 
seg frem over fjellet vestfra, og at de kom akkurat i tide for å stevne til ting i Haugesund året etter. 
Om denne hendinga diktet ”Asbjørn skald” - i Kiwanisnytt nr 1 09/10 - slik: 
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”Dei sa så fram Alfskveda om Haugesund og om Alf guvernør og ”striden” hans i året som kjem, 
og dei gav han eitt framifrå fint sverd for det. Så gav dei han kongsnamn ”Alf Hårfagre”, med bod 
om å ta med seg sverdet og fara i vesterled over fjellet til tingvollen i Haugesund om eitt år. 
Og Alf tok mot kveda og sverdet med stor fagnad og lova å vera der når tinget vert sett om eitt 
år”.  
 
På det første distriktsstyremøtet, under konventet i Langesund ble det fort enighet om å videre-
føre denne morsomme tradisjonen, og siden har det ved hvert konvent, under skifte av guvernør, 
vært gjennomført en seremoni og overlevering av 
sverdet. Dette er et flott og ekte sverd og like under 
klingen er det festet en kiwanislogo i ”gull”. Det 
forutsettes at guvernøren oppbevarer sverdet, bringer 
det med seg til neste konvent og gjennomfører en enkel 
seremoni ved skifte av guvernør. 
 
Når neste guvernør har fått overlevert guvernørkjede og 
nål, tar avtroppende guvernør sverdet, ber vedkom-
mende om å knele ned, med en lett berøring med 
sverdet på begge skuldre, ledsaget av -  
”Du slås herved til guvernør av District Norden for 
Kiwanisåret XXXX/XXXX” fullføres seremonien og så 
overlates sverdet til den nyslåtte guvernør.     
 
 

Guvernørfanen 
 
Sittende guvernørs hjemmeklubb vil få den såkalte ”guvernørfanen” til oppbevaring og bruk i det 
året vedkommende er guvernør. Dette er et symbol som oppfattes som en ære og glede å ha i 
sin varetekt hos klubbene.  
 
Denne fanen bør, sammen med fanene til av-
troppende og påtroppende guvernørs hjemme-
klubb gis en fremtredende plass i forrest i 
plenumsalen. (Bildene er fra Østfoldkonventet). 
 
Ved avslutningen (se egen kjøreplan for denne 
i del III) skal så guvernørfanen overleveres til 
en representant for neste guvernørs hjemme-
klubb. Dette gjøres ved en enkel og kort 
seremoni, der en representant for avtroppende 
guvernørs klubb, med noen korte ord, 
overleverer fanen til neste klubb. Fanen bør for 
denne seremonien henge på et stativ (se bilde), 
lett synlig for forsamlingen og lett tilgjengelig for 
de som skal foreta overrekkelsen.  
 
Eksempel på kort tale: ”Det har vært en ære og 
en glede for Kiwanis Club XXXXXX å være 
hjemmeklubb for guvernøren siste året og hatt 
denne fanen i vår varetekt. Vi har benyttet den 
ved enhver anledning. Hermed overleverer jeg 
guvernørfanen til Kiwanis Club XXXXXXX og 
håper der får et flott år med guvernøren midt i 
blant dere.” 
Den som mottar fanen takker meget kort. 
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Vedlegg	K	‐		
Kiwanis	Ærespris		
 
 
Kiwanis Ærespris ble etablert av District Norden i 1984. På 
distriktets 18. årsmøte under Kristinakonventet i Tønsberg i 
1984 ble følgende vedtatt:  
 
”Det institueres en KIWANIS-PRIS for District Norden. Prisen 
skal være en gjenstand som ledsages av et diplom”.  
 
Prisen var en kløvhest fra Voss, som det har vært siden - se 
bildet. Symbolikken her er at kløvhesten gjennom århundrer 
har gått veier – og båret kløver, i et ulendt og vanskelig 
terreng, der andre ikke har tatt seg fram – eller våget å gå. 
 
Da prisen ble utdelt første gang var navnet endret til Kiwanis Ærespris. Etter hvert har det inn-
arbeidet seg den praksis at Prosjektkomiteen, der konventet arrangeres, finner kandidat lokalt til 
prisen. Prisvinner holdes hemmelig og offentliggjøres først ved tildelingen. Det vises for øvrig til 
statuttene nedenfor, samt beskrivelse og liste over tidligere mottakere på KIDNs nettsider.  
 
Prisen deles ut under banketten på lørdag kveld - se del III; kjøreplan for gjennomføringsfasen,  
- fortrinnsvis av Forrige guvernør. 
Prisen er fremdeles en kløvhest skåret i tre, og distriktet 
betaler denne. Det følger også med et innrammet diplom 
(se bilde) som Prosjektkomiteen må forberede - se mal på 
nettsidene.  
Prisen bestilles hos Kiwanisbutikken; så lenge beholdningen 
rekker. 
Om det skal følge penger med er en sak for den lokale pros-
jektkomiteen/ansvarlig lokal arrangør. Pengene overleveres 
i så fall av leder for prosjektkomiteen, evt. av viseguvernør 
dersom en divisjon står som ansvarlig lokal arrangør.   
 
STATUTTER FOR KIWANIS ÆRESPRIS 
 
Statutter 
 
1. Kiwanis Ærespris skal hedre en fortjent person fra District Nordens område som gjennom sitt 

liv, virke eller på annen måte har utmerket seg i Kiwanis ånd uten å være tilknyttet Kiwanis. 
2. I premissene skal det legges spesielt stor vekt på at det er Kiwanis som ut fra sine idealer 

deler ut prisen. 
3. Prisen skal være en gjenstand som påføres navn på mottager, og ledsages av et diplom som 

ganske kort forteller hvorfor vedkommende har fått prisen. 
4. Alle kiwanianere i District Norden har forslagsrett. Forslaget må være lokal konventkomite i 

hende senest 6 måneder før årets konvent, må være skriftlig og vel begrunnet.  
5. Den lokale konventkomite for det enkelte år er delegert ansvaret for at prisen utdeles og de 

avgjør hvem som skal ha prisen og hvor den skal utdeles.   
6. Prisen utdeles årlig, fortrinnsvis under et konvent, eller på et større interklubbmøte hvor det 

forventes stort fremmøte. Prisen utdeles fortrinnsvis av Forrige guvernør. 
 

Revidert høsten 2010. 
(Vedtatt av Distriktsstyret i møte 22. januar 2011) 
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Vedlegg	L	‐		
Påmeldingsskjema	‐	eksempel	
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Vedlegg	M	‐		
Fast	konventutstyr		
 

 
Innledning 
 
Det pågår et arbeid med å klarlegge alle detaljer som skal inn i dette vedlegget. Inntil videre 
gjelder følgende oversikt over fast utstyr som District Norden har for bruk på konventer; evt. ved 
andre anledninger. 
 

Utstyrsoversikt 
 

 En trekiste; dette er den såkalte rosemalte District Norden-kista. Den benyttes til å oppbevare 
det utstyret som hører med til konventer. Den overtas etter et konvent, etter avtale, av 
prosjektkomiteen for neste års konvent. 

 Kiwanisbanner, henges opp utenfor konventhotellet for konventets varighet, etter avtale med 
hotellet.  

 2 stk. Kiwanisflagg; 1,5 meter 

 1 stk Gong - gong m/klubbe. 

 X antall kortholdere for navneskilt. Brukes til navnekort for konventdeltakere, samles inn etter 
avslutningen på konventet. Beholdningen kan måtte etterfylles fra tid til annen. 
Selve kortene må anskaffes og fylles ut av prosjektkomiteen. 

 X antall stemmesedler; røde, grønne og hvite. De hvite har påtrykt delegatnummer. 
Samles inn etter årsmøtet for gjenbruk. Samlingen må kompletteres. 

 1 stk lysestake 
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Vedlegg	N	‐		
Rom‐	og	plassbehov		
 
Allerede i søknaden om å få arrangere konvent må det angis hvilke kapasiteter som finnes på det 
hotellet man ønsker å benytte - se vedlegg C. 
I valget av hotell må det bl. a. klargjøres at kapasiteten er stor nok både når det gjelder bo- og 
møtedelen. Også parkeringsmuligheter og kapasiteten bør tillegges en viss vekt. 
 
Dette vedlegget lister de vanligste behovene for lokaliteter for et slikt arrangement slik det er 
beskrevet i denne håndboken. Det er opp til Prosjektkomiteen å vurdere om det er ytterligere 
behov sett opp mot det program og den aktivitet som planlegges.  
 
Dersom alle som kan sende delegater gjør dette vil antall delegater ligge omkring 230. Dette 
omfatter tre fra hver klubb, hele Distriktsstyret og delegater ”At Large” (frie delegater) - dette er 
tidligere guvernører. For øvrig er det selvsagt anledning for enhver å delta på konventet.  
Statistisk sett kan plantallet for deltakere settes til 200 - 250. Antall delegater har de siste årene 
vært omkring 125 - 150, og antall ledsagere har vært omkring 50. Går vi mange år tilbake var 
tallene av og til det dobbelte. 
I områder der det er mange kiwanisklubber må man også ta høyde for at ganske mange kan 
komme bare for å delta på årsmøtet. I andre tilfeller er det svært få av denne kategorien. 
 
Disse faktorene stiller selvsagt store krav til det hotell der man planlegger å arrangere konventet. 
Prosjektkomiteen bør derfor se etter hoteller med stor overkapasitet, og i alle fall bør man sørge 
for at alle deltakere kan bo på samme hotell - så langt det går. 
 
Boforhold 
Antall værelser, enkelt og dobbeltrom, bestemmes ut fra antall påmeldte og deres ønsker. I 
avtalen med hotellet må det derfor sikres et visst slingringsmonn. 
I tillegg til komiteens medlemmer må det påregnes at en del mennesker ankommer allerede 
torsdag. Dette vil fremgå av påmeldingene. Også dette må legges frem for hotellet under 
forhandlingene slik at muligheten ligger åpne. 
 
Møtedelen 
1. Prosjektkomiteen bør ha et arbeidsrom for hele perioden; for arbeid, hvile og lagring. Det 

forutsettes at måltider alle dager inntas i hotellets spiselokaliteter; ingen ekstra rombehov. 
 

2. På torsdag er det følgende behov: 
 

 Møterom for programmert stabsmøte (se kjøreplan for Planleggingsfasen, side 19) 
 

3. På fredag er behovene: 
 

 Hele dagen. Plass for mottak og innregistrering ved hotellinngangen. 
 Møterom for Distriktsstyremøte. Plassbehov 25 personer. (Koord. med Distriktssekretær) 
 Aften: Plenumssal for åpning av konventet. Plassbehov 200 - 250. (se delplan 1, side 22).  
 Lokaler for velkomstmåltid og sosialt samvær, evt. med dans, etter åpningen. 
 Lokaler for utstillinger/stands - forberedelser. Bør være nært plenumssal. (se side 20). 

 
4. På lørdag er det følgene rombehov: 
 

 0900-1300. Plenumssal for årsmøtet. Klasseromsoppsett, bord og stoler 
 Hele dagen. Lokaler for stands - se fredag 
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 Etter lunsj. Møterom for evt. foredrag/workshops. Plassbehov 50 personer. Dette behovet 
avhenger av hvilket program som er oppsatt. Er det bare et foredrag kan plenumsalen evt. 
benyttes dersom banketten skal være i et annet lokale. 

 Etter lunsj. Møterom Past Guvernørers komite. 20 personer. (Jfr. Komiteleder) 
 1800-1900. Lokale for guvernørens mottakelse; dersom det skal arrangeres en slik. Dette 

kan være et enkelt lokale uten stoler, men med et par bord. 
 1800-0200. Bankettsal for antall deltakere. Dans og sosialt samvær evt. i andre lokaler. 

 
5. På søndag er det følgende rombehov: 
 

 1000-1130. Plenumssal for evt. foredrag, kurs eller liknende 
 1130-1300. Plenumssal for avslutning av konventet. 

 
 
Andre behov 
 
På søndag kan det oppstå behov for oppbevaringsrom for bagasje etter at deltakerne har sjekket 
ut. Normalt har hotellene egne rom for dette. 
 
Utover disse ”standardbehovene” er det opp til Prosjektkomiteen og tilgjengelige midler å bestille 
lokaler tilpasset programmet.  
Når det gjelder utgifter til lokaler vises det til Del V; vedlegg F, side 54 - Fordeling av kostnader. 
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