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Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon                av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 

ÅRSMØTET 2012          

   

   

 

 

PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN)  

46 ÅRSMØTE, AVHOLDT PÅ CLARION HOTEL TYHOLMEN, ARENDAL, 

LØRDAG DEN 8. SEPTEMBER 2012. 

 

ÅPNING: 

Kiwanishymnen ble avspilt og guvernør Ralph Castellan erklærte Kiwanis International District 

Nordens 46. årsmøte for offisielt åpnet. Han ønsket delegatene, gjester og andre tilstedeværende 

velkommen og håpet på et konstruktivt og verdig årsmøte. 

 

AVDØDE MEDLEMMER MINNES: 

Forrige guvernør Paul Mannes foretok minnehøytideligheten over avdøde medlemmer. 

 

HILSNINGER: 

Det var hilsninger fra følgende personer: 

President KI-EF Paul Inge Paulsen 

KI Trustee Oskar Gudjònsson (som også er Counselor for KIDN 2012-13) 

Guvernør for Distrikt Østerrike Walter Plieseis 

Guvernør for Distrikt Island/Færøyene Ragnar Ørn Pètursson. 

 

KONSTITUERING: 

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger. 

Dagsorden ble godkjent uten bemerkninger. 

Guvernøren/distriktsstyret fremla følgende forslag: 

Møtedirigent: Tore Brynslund 

Parlamentariker: Gøran Hurtig 

Referent (i tillegg til lovbestemte referent som er distriktssekretæren): Hilde Meyer  

Årsmøtets valgkomite: Steinar Johnsen, Tor Christian Berg, Liv Gisholt 

Fullmaktskomite: Medlemmene i den lokale Konventkomiteen 

Årsforsamlingen godkjente forslaget. 

 

MØTEDIRIGENTEN INSTRUERER: 

Tore Brynslund takket forsamlingen for tilliten, og informerte delegatene om de fastlagte 

årsmøtereglene. 

Fullmaktskomiteen kunne melde at det var registrert 125 delegater (inkl frie delegater og 

delegater «at large»). 
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ÅRSRAPPORT FOR KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN v/guvernør Ralph Castellan: 

Etter guvernørens gjennomgang fikk rapporten følgende bemerkninger: 

1= Under Distriktets komiteer skal medlemsansvarlig Tove Fiksdal settes inn. 

2= Under Distrikt Nordens representasjon utenfor distriktet settes inn KI-EF sekretær Tove 

Fiksdal, og KI-EF Trainer Hilde Meyer. 

3= Under Humanitære aktiviteter, nasjonale prosjekter, settes inn følgende: 

Setningen «vi har hatt tre fellesprosjekter i distriktet» endres til «vi har hatt fire fellesprosjekter i 

distriktet». 

Deretter tilføyes følgende som siste setning i samme avsnitt: 

«Når det gjelder Albaniahjelpen henvises til egen årsrapport for 2011, på distriktets 

hjemmeside». 

4= Under Konventer skal bare stå: 

«Årets Konvent avholdes i Arendal med Divisjon Sørlandet som vertskap». 

5= Under Ledelse og Administrasjon ba Årsforsamlingen om en presisering av hva som konkret er 

oppnådd, og guvernør Ralph ga en tilfredsstillende konkretisering. 

Med ovennevnte tillegg ble årsrapporten godkjent. 

 

PS: Kiwanis Club Skien ba om ny vurdering av trykking av årsmøtedokumenter i Kiwanisnytt. Dette 

var ikke en sak for årsmøtet, men vil bli tatt opp av det nye distriktsstyret for 2012-13. 

 

ÅRSREGNSKAP FOR KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN (KIDN) 2010-11: 

Forrige guvernør Paul Mannes la frem regnskap med noter samt årsberetning og 

revisorberetning. Forsamlingen applauderte for et godt regnskap med et positivt resultat på NOK 

30.388 – etter finanskostnader/inntekter. 

Det fremkom noen spesifikasjonskommentarer fra delegatene og Hans-Olaf Teppen (leder i 

Kontrollkomiteen) ga Årsforsamlingen tilfredsstillende svar. Han orienterte videre om at KIDN 

legger om regnskapssystemet slik at det vil bli enda mer oversiktlig. 

Det ble gjort følgende endringer: 

1= Hans-Olaf Teppen orienterte om et tillegg i balansen der bankkontoen for prosjekt Eliminate 

manglet i den balanseutgaven som var vedlagt årsmøtedokumentene. Ny balanse ble fremlagt for 

delegatene. 

 

KONVENTREGNSKAP 2011 (Follokonventet) 

Det viste seg også her at regnskapet som var vedlagt årsmøtedokumentene ikke var korrekt, og 

delegatene ble forelagt nytt, korrekt regnskap. Hans-Olaf Teppen anbefalte på vegne av 

Kontrollkomiteen at fremtidige Konventregnskap blir implementer som en del av KIDNs 

totalregnskap. Årsforsamlingen bifalte denne anbefaling. 

Med ovennevnte anmerkninger ble regnskapet for Kiwanis International District Norden 2010-11 

inkl. Konventregnskapet, godkjent av Årsforsamlingen. 
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ÅRSREGNSKAP FOR STIFTELSEN KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS FOND (SKIDNF): 

Heidie Ringsby (styremedlem i SKIDNF) leste årsberetningen, og med hjelp fra leder i 

Kontrollkomiteen, Hans-Olaf Teppen, ble regnskapet gjennomgått. Han-Olaf Teppen kunne 

bekrefte at regnskapet var i henhold til myndighetenes krav. Delegatene var ikke forelagt Fondets 

revisjonsberetning, men revisor Einar Johansen fra Revisjon Skagerak AS, Risør, var tilstede og 

kunne bekrefte at revisorberetningen var skrevet.  

 

Det har tidligere ikke vært praksis at Årsforsamlingen godkjenner SKIDNFs regnskap 

(Årsforsamlingen blir kun orientert), men fordi SKIDNF formelt eies av Kiwanis International 

District Norden (KIDN), anbefaler Kontrollkomiteen at også SKIDNFs regnskap blir en sak som skal 

behandles og godkjennes på KIDNs årsmøter. 

Årsforsamlingen bifalt denne anbefaling 

 

Det kom frem spørsmål om ikke vedtektsendringer bør være med i årsberetningen. Leder i 

lovkomiteen Gøran Hurtig var enig i at det i prinsippet skal være opplyst om vedtektsendringer i 

en årsberetning, men kunne videre opplyse at Kiwanis International er i gang med utarbeidelse av 

nye, internasjonale fondsvedtekter som vil påvirke SKIDNF. Dermed vil det være fornuftig å vente 

til dette er klart. 

Deretter ble SKIDNFs regnskap for 2011 godkjent av Årsforsamlingen.     

 

REGNSKAPSOVERSIKT 2011-12: 

Distriktskasserer Øyvind Breivik la frem en regnskapsoversikt som var ajourført pr. 30. juli 2012. 

Han gikk igjennom de forskjellige postene, og bemerket spesielt at distriktsstyremøtene som blir 

avholdt i forbindelse med Konvent, nå er trukket ut fra Konventregnskapet slik at både oversikt og 

kontroll blir bedre.  Han kunne forsikre forsamlingen om at årets regnskap ville holde budsjett. 

Denne regnskapsoversikt er KUN en orientering og skal ikke godkjennes av Årsforsamlingen. 

Øyvind fikk imidlertid stor applaus for imponerende fremstilling og ryddig og oversiktlig 

regnskapsoppsett. 

 

BUDSJETT FOR 2012-13: 

Budsjettet var satt opp med en kontingentøkning på NOK 40 pr medlem pr år, og neste guvernør 

Arne Johan Sigstad ba Årsforsamlingen om forståelse for denne kontingentøkningen. 

Distriktskasserer Øyvind Breivik gikk deretter igjennom de enkelte postene, og bemerket spesielt 

at prosjekt Eliminate nå er tilført midler under Humanitærkomiteens budsjettpost. 

Bemerkning fra delegatene om en mulig nedjustering av beregnet medlemsantall blir hensyntatt. 

Viseguvernør Olav R. Haugen fra Divisjon Østfold orienterte om at det i løpet av 2012-13 ville 

komme et formelt forslag fra Divisjon Østfold om å avvikle fremtidige Konvent på to dager 

(istedenfor 3 dager som nå), og Arne Johan Sigstad setter saken på sin distriktsstyreagenda.  

Budsjett skal ikke godkjennes av Årsforsamlingen, kun fremlegges for orientering. Budsjettet for 

2012-13 er imidlertid basert på en økning i kontingenten, og Distriktsloven forlanger at 

kontingentøkning skal behandles og vedtas/avslås på årsmøter. Se derfor neste sak.  
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KONTINGENT 2012-13: 

Med bakgrunn i budsjettet for 2012-13 fremmet distriktsstyret følgende forslag: 

Medlemskontingenten til Kiwanis International District Norden økes med NOK 40,- pr. medlem pr. 

år, slik at medlemskontingenten pr. 1. oktober 2012 vil være NOK 570,-. 

Under avstemningen var det 125 delegater til stede.  

Forslaget ble vedtatt med 101 mot 24 stemmer. 

 

INNKOMNE FORSLAG: 

Redegjørelse fra distriktsstyret vedr. forslag fra KC-Moss, fremlagt på årsmøtet 2011: 

Delegatene ble orientert om at KC-Moss trekker sitt forslag såfremt Årsforsamlingen godkjenner 

distriktsstyrets redegjørelse. 

Årsforsamlingen godkjente redegjørelsen under den forutsetning at teksten blir nedfelt i neste 

utgave av strategiplanen for KIDN.  

Redegjørelse fra distriktsstyret vedr. disponering/omdisponering av innsamlede, ikke utbetalte 

midler: 

Distriktskasserer gikk igjennom de enkelte balansepostene og det fremkom ingen bemerkninger 

fra delegatene. 

Årsforsamlingen godkjente redegjørelsen. 

Årsmøtedokument (vedlegg 8) – forslag til medlem i det internasjonale styret: 

Denne saken tas ut av årsmøtets saksliste da det viser seg at saken ikke er relevant som sak på 

dette årsmøtet. 

Forslag til Intensjonsavtale mellom Kiwanis International District Norden og Distrikt 

Island/Færøyene: 

Forslaget ble trukket fra årsmøtets saksliste da distriktsstyret, på DS 5 2011-12, hadde vedtatt å 

utsette saken til årsmøtet 2013. 

 

VALG: 

Under valget var 125 delegater til stede. 

Det ble foretatt følgende valg: 

Arne Johan Sigstad ble valgt til guvernør i Kiwanis International District Norden for Kiwanisåret 

2012-13.  

Mona Hurtig ble valgt til neste guvernør (elect) i Kiwanis International District Norden for 

Kiwanisåret 2012-13. 

Tor Tausvik ble valgt til foreslått guvernør (elect elect) i Kiwanis International District Norden for 

Kiwanisåret 2012-13. 

Kjell Kristiansen ble valgt til nytt styremedlem i Stiftelsen Kiwanis International District Nordens 

Fond frem til 2015. 

Revisjonsfirma Revisjon Skagerak AS, Risør, ble valgt til revisor for Kiwanis International District 

Norden for Kiwanisåret 2012-13. 
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AVSLUTNING: 

Møtedirigent Tore Brynslund takket Årsforsamlingen for ryddighet og saklighet, og 

Årsforsamlingen takket Tore for fin møteledelse. 

Guvernør Ralph Castellan avsluttet med å takke alle som hadde benyttet sin tale- og forslagsrett 

for positive og saklige innspill, og hevet deretter årsmøtet formelt med vårt motto: VI BYGGER.  

 

 


