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REFERAT FRA KIWANIS INTERNASJONAL DISTRIKT NORDENS 
OSLOKONVENTET – ÅRSMØTE 6. SEPTEMBER 2008. 
 
 
 
 Årsmøtet ble åpnet ved at Kiwanis-hymnen ble spilt., deretter erklærte guvernør Kari 
 Rasmussen møtet for åpnet.  
  
 Past guvernør Steinar Johnsen mintes avdøde medlemmer. 
 
 Counselor Bernie Knott holdt en hilsningstale til møtets deltagere.  
 
 Guvernør Kari refererte deretter et bev som var mottatt fra Divisjon Indre Østland,      
 hvor det p.g.a. for sen innkalling og utsending av saksdokumenter ble krevd at det 
 måtte bli av holdt et ekstraordinært årsmøte, alternativt at forslaget om lovendringer  
 ble utsatt til neste årsmøte som skal avholdes i Langesund. 
 Det ble en del diskusjon rundt saken, og det ble fremmet en liknende forslag fra flere  
 klubber fra Divisjon Vestfold.  
 
 Man startet så med årsmøtet: 
 

1. Konstituering                                                                                                       
Guvernør Kari Rasmussen, ønsket velkommen til det 42. årsmøtet i Distriktet. Dette 
ble gjort ved det tradisjonelle slaget på klokken.  Innkalling og agenda ble så godkjent. 
P.g.a. innkommet forslag fra Divisjon Indre Østland og Divisjon Vestfold, ble det 
avholdt en avstemming om dette før årsmøtet kunne fortsette. 
Tellekomite ble valgt med følgende utfall: 
 Leder: Grete Hvardal, KC Byrgin 
 Medlemmer:  Roger Berg, KC Åsgårdstrand 
   Øyvind Breivik, KC Vestby 
   Roar Sundsaasen, KC Porsgrunn 
Det ble talt opp at det var 147 stemmeberettigede medlemmer til stede. 
 
Forslaget om nytt årsmøte ble så tatt opp til votering: 
Resultat: Overveldende flertall for å avvise forslaget. 
Forslaget om å utsette behandlingen av forslaget om lovendringer ble så tatt opp til 
votering: 
Resultat: overveldende flertall å utsette behandlingen av lovendringer til 
årsmøtet i 2009. 
Konstitueringen fortsatte: 
 Møteleder:  Dag Gladsø, KC Sandefjord 
 Parlamentariker: Paul Inge Paulsen, KC Askøy 
 Referenter:  Tove Fiksdal, KC Nordby 
    Hans S. Knutsen, KC Fredrikstad 
 
Dag Gladsø tok så over ledelsen av møtet og redegjorde for reglene for gjennomføring 
av årsmøtet. 
 

2. Årsrapport                                                                                                                          
Guvernør Kari leste så sin årsrapport.  Flere av kommentarene til årsrapporten 
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omhandlet de mål som var satt på vekst. Flere i salen mente at det måtte være realisme 
i de mål man satte seg, og da var distriktets mål på 8000 medlemmer innen 2015 alt 
for høyt.  

 
Deretter ble den enkelte komités rapporter gjennomgått. 

 
3. Regnskaper 

Kasserer Britt Sylvia Olsen opplyste at det lå et nytrykk av regnskapet for 2006 – 2007 
i mappene, og hun redegjorde greit for regnskapet. 
 
Divisjon Vestfold fremmet forslag om at distriktets egenkapital burde være lik en 
årsomsetning, pr. i dag er det ca, kr. 800.000,oo. 
 
Det ble en diskusjon på dette, hvoretter dette ble tatt opp til votering. 
Resultat: forslaget godkjent ved akklamasjon.  
Regnskapet ble deretter godkjent.  
 
Deretter ga Kasserer Britt Sylvia en grei orientering om regnskapet for inneværende 
år. 
 

4. Valg 
Følgende valg ble alle avgjort ved akklamasjon: 

Guvernør 2008 – 2009: Carl-Erik Thilemann 
Guvernør Elect 2008 – 2009: Alf B.Henriksen 
Guvernør elect elect 2008 – 2009: Paul Mannes 
Styremedlem Kiwanis International District Nordens Fond 2008 – 2011: 
Alfhild Brattelid  
Revisor: Ernst & Young AS 
 

Etter en kort pause orienterte redaktør Asbjørn Schjølberg om Kiwanis Nytt. 
 
Leif Rognes leste årsberetningen fra Kiwanis International District Nordens Fond.  
 

5. Kontingent 2008 – 2009  
Guvernør Kari redegjorde kort om kontingenten, og at Distriktsstyret fremmet forslag 
om at kontingenten videreføres uendret. 
 
Divisjon Vestfold fremmet forslag om at kontingenten reduseres med kr. 35,oo, 
alternativt at Matrikkelen fortsatt trykkes. 
 
Forslaget om trykking av matrikkelen ble tatt opp til votering (det var 145 
stemmeberettigede i salen): 
Resultat: Ja – 75 stemmer og Nei 70 stemmer. 
 
Divisjon Vestfold tok så opp problematikken med at det var blitt en høy pris på 
dagpakker. 
Konventkomiteens leder redegjorde for saken, og det ble en del diskusjon rundt dette.  
 
Forslaget om uendret kontingent ble så tatt opp til votering,: 
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Resultat: akklamasjon for at kontingenten fortsatt skulle være på kr. 505,oo, og 
at man påla konventkomiteen å forhandle frem så gunstige dagpakker som 
mulig. 

  
6. Endring av distriktsloven                                                                                                      

Punktet bortfaller, jfr. Avstemning i møtets begynnelse. 
 

7. Forslag til budsjett for 2008 – 2009 
 

Egil Ruud orienterte kort om neste års budsjett. 
Det var en del diskusjon rundt problematikken om budsjettet skulle vedtas av årsmøtet 
eller ikke. 
Divisjon Indre Østland støttet opp om at dersom årsmøtet skulle vedta budsjettet, 
måtte det en lovendring til, og da kunne dette først skje i Langesund.. 
 

8. Diverse 
Guvernør Kari redegjorde for kandidaten til presidentvervet i KIEF 2011 – 2012, Paul 
Inge Paulsen, som selv ga en orientering om seg og sitt virke i Kiwanis.  
 
Guvernør Kari avsluttet deretter årsmøtet 
 
 
21. september 2008. 
 
 
 
Tove Fiksdal    Hans S. Knutsen 


