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REFERAT FRA KIWANIS INTERNASJONAL 

 DISTRIKT NORDENS  

STOREFJELLKONVENT  

LØRDAG 8. SEPTEMBER. 
 
 

1. Guvernør Karstein Brunvatne ønsket velkommen til det 41. årsmøtet i Distriktet. Dette 
ble gjort ved det tradisjonelle slaget på klokken etterfulgt av Kiwanis-hymnen. 

 
2. Tidligere guvernør Steinar Johnsen minnet Distriktets avdøde medlemmer. 

 
3. Konstituering: 

 
a. Innkalling enstemmig godkjent 
b. Dagsorden enstemmig godkjent 
c. Göran Hurtig, Kiwanis Club Karlstad, enstemmig valgt som møteleder 
d. Paul Inge Paulsen, Kiwanis Club Askøy, enstemmig valgt som parlamentariker 
e. Hans Steinar Knutsen, Kiwanis Club Fredrikstad, og Tove Fiksdal, Kiwanis 

Club Nordby, enstemmig valgt som referenter. 
f. Tellekorps enstemmig valgt ved Lars Hvardal, Kiwanis Club Byrgin, som 

leder, og Kjell Bakka, Kiwanis Club Drøbak, Sissel Iversen, Kiwanis Club 
Haugesund Kaia, og Finn Helge Gisholt, Kiwanis Club Skien, som 
medlemmer 

 
 
Guvernøren opplyste om 3 trykkfeil i årsberetningen: Otto Rognvik og Kjell Lange er 
ført opp under feil klubb. De er medlem i h.h.v. Kiwanis Club Fyllingsdalen og 
Kiwanis Club Nedre Eiker. I tillegg skal Roar Hansen, Kiwanis Club Åsgårdstrand, 
være med som medlem av PR-komiteen. 
 
Møteleder tok så over ledelsen av møtet. 
 

4. Årsrapport: 
Guvernøren leste årsberetningen, samt tilleggsmeldingen som var lagt i 
konventmappene. 
 
To delegater tok ordet i den såkalte ”kopimaskinsaken”  
Per Wefling meddelte konventet at han ikke ønsket å fortsette som regnskapsfører. 
 
Møteleder tok så årsberetningen og tillegget opp til votering, og den ble godkjent i sin 
helhet. 
 

5. Regnskap: 
Kasserer for 2005-2006, Hilde Meyer, la fram regnskapet for 2005-2006, inklusiv 
noter og revisjonsberetning. 
Flere delegater ba om ordet, og stilte spørsmål ved forskjellige poster i regnskapet, og 
Hilde Meyer ga klare svar.  
Det ble fra flere delegater stilt spørsmål ved om regnskapet var underskrevet, da dette 
ikke framkom av de gule sider. Hilde Meyer og regnskapsfører opplyste at originalt 
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regnskap forelå i underskrevet stand, og det ble da stilt spørsmål ved om de som hadde 
underskrevet regnskapet hadde gitt sin fullmakt til det. Det ble konkludert meda t 
gjeldende ordning hvor man avga sin signatur i begynnelsen på Kiwanisåret ikke var 
akseptabel, og det ble henstilt til det nye styret om å ordne opp i dette for fremtiden. 
 
Regnskapet ble så godkjent i sin helhet. 
 

 Årets kasserer, Britt Sylvia Olsen, ga så en kort oversikt fra årets foreløpige regnskap. 
 
6. Valg: 

Det ble fremmet forslag om skriftlig avstemming, som ble nedstemt da det kun forelå 
forslag på en kandidat til hvert verv. 
Hver av kandidatene ga en kort presentasjon om seg selv og sine tanker om sine verv. 
 

a. Guvernør 2007-2008.. Kari Rasmussen, Kiwanis Club Larvik Bøken, var 
foreslått og ble valgt ved akklamasjon 

b. Guvernør elect 208-2009. Carl-Erik Thielemann; Kiwanis Club Nedre Eiker, 
var foreslått og ble valgt ved akklamasjon 

c. Foreslått guvernør 2009-2010. Alf B. Henriksen, Kiwanis Club Risør, var 
foreslått og ble valgt ved akklamasjon 

d. Styreleder for Kiwanis International District Nordens Fond. Thor A. Walmann, 
Kiwanis Club Kongsvinger, var foreslått og ble enstemmig valgt 

e. Revisor. Ernst & Young AS var foreslått og ble valgt ved akklamasjon 
 

7. Kontingent for 2007 – 2008. 
 

Distriktsstyret foreslår at kontingenten for2007 – 2008 blir uforandret.  
Godkjent ved akklamasjon. 
 

8. Forslag til lovendringer. 
 

Paul Inge Paulsen redegjorde for de innkomne forslag. 
 
Endringsforslag 1 godkjent mot 1 stemme. 
Endringsforslag 2 godkjent – 1 blank stemme 
Endringsforslag 3 godkjent – 2 blanke stemmer. 
 
Det ble kommentert fra delegatene at sentral medlemsansvarlig burde bekrefte at 
endringer var mottatt. 

 
9. Kiwanis Nytt. 

 
Redaktør Asbjørn Schjølberg orienterte om Kiwanis Nytt. 
 
Det ble stilt spørsmål fra salen om det var nødvendig å sende bladet ut pr. post, kunne 
man ikke sende det via data. 
Redaktøren opplyste om at bladet allerede lå på nettet, men at man måtte huske på at 
det var flere medlemmer som ikke hadde tilgang til data, så derfor ville bladet også i 
fremtiden bli distribuert via posten. 
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10. Fondet. 
 

Leder av Fondet redegjorde for regnskapet for 2006. 
Godkjent ved akklamasjon. 

 
11. Orientering om KI. 

 
Trustee Grete Hvardal ga en orientering om hva som foregikk i KI, og det var for 
øyeblikket hennes siste rapport fra dette fora, da hun nå gikk av som Trustee. 

 
12. Hjemmesidene. 

 
Otto Rognvik og Sigurd Berg orienterte om status i hjemmesidesaken, og det fremgikk 
at det ville skje noe på dette området innen kort tid. 

 
13. Resultatet av valget kunngjøres. 

 
Da valget var gjennomført, og det kun var en kandidat til det enkelte verv, bortfaller 
punktet. 

 
14. Guvernør Karstein Brunvatne, takket forsamlingen for en rolig og fin debatt, og 

erklærte møtet for hevet kl.1250. 
 
 
Fredrikstad, 17. september 2007 
 
 
Hans Steinar Knutsen    Tove Fiksdal 
referent     referent  


