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

FÖR KIWANIS - I FRAMTIDEN                 

www.kiwanis.no  

   

 Referat fra Distriktsstyremøte nr 2 - 2013-2014   

Tid: Lørdag den 18. - og søndag den 19. januar 2014 

Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden,  Tollbugata 43 – N 3044 DRAMMEN  

 

Deltakere:        

Guvernør. Mona Hurtig Tilstede Viseguv. Akershus Niels Chr. Pedersen Tilstede 

Forrige guvernør. Arne Johan 

Sigstad 

Tilstede Viseguv. Buskerud Hans Anton Aaby  Ikke 

tilstede 

Neste guvernør. Hilde Meyer Tilstede Viseguv. Indre 

Østland 
Anne Hjellnes Tilstede 

Foreslått guvernør. Eivind Sandnes Ikke 

tilstede 

Viseguv. Telemark Finn Helge Gisholt Tilstede 

Distriktssekretær. Dag Gladsø Tilstede Viseguv. Sverige Trond Søhagen Tilstede 

Distriktskasserer.   Kjell Lilletvedt Tilstede Viseguv. Sørlandet Terje K. Christensen Tilstede 

Leder Kontrolkomite. Steinar Johnsen Tilstede Viseguv. Vestfold Ludvik Ervik, stilte 

med Heidie Ringsby 

som stedfortreder 

Tilstede 

 

Leder LSP-komite. Gøran Hurtig Invitert, 

tilstede 

Viseguv. 

Vestlandet   
Kåre Juvik Tilstede 

Leder 

Humanitærkomite. 
Kari Rasmussen Invitert, 

tilstede 
Viseguv. Viken Helge Bagøien Tilstede  

Leder 

Klubbutviklingskomite. 

Nicolay Grovik Invitert, 

tilstede 

Viseguv. Østfold Olav R. Haugen Tilstede 

Leder PKU-komite.  Asbjørn 

Schjølberg 
Invitert, 

tilstede 
   

Leder Past guvernør  

komite. 

Tor Christian 

Berg 

Ikke 

invitert 

Leder prosjekt 

ELIMINATE 

Hilde Meyer Invitert, 

tilstede 

Leder Konventkomite. Tore Brynslund Invitert, 

tilstede  

Medlemsansvarlig Tove Fiksdal Invitert, 

tilstede 

 

Tore Brynslund og Tove Fiksdal møtte kun under sine aktuelle agendapunkt. 

I tillegg møtte Humanitærkomiteens prosjektkoordinator, Ralph Castellan, under punktet 

«Humanitærkomiteen orienterer» - og forrige distriktkasserer, Øyvind Breivik, under punktet DS 2.11 

«årsregnskap 2012-13». 

 

ANTALL TILSTEDE BEGGE DAGER: 20, HERAV 14 STEMMEBERETTIGEDE 

 

Styret var beslutningsdyktig. 
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     Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 2 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen: 

Guvernør Mona åpnet møtet formelt, ønsket alle velkommen, og Kiwanishymnen ble 

avspilt. 

 

DS 2 Fremmøteregistrering 

Det ble foretatt fremmøteregistrering, med tilstedeværelse som vist i deltakerlisten. 

 

 

DS 2 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 1 ble godkjent, uten bemerkninger. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 2 GUVERNØREN HAR ORDET 

Mona uttrykte glede over at alle Divisjonskvartalsrapportene var kommet inn, og disse 

viste stor aktivitet på det «humanitære plan». Dessverre var det fortsatt ikke den store 

medlemsrekrutteringen, men det meldes at KC- Kongsberg/Numedal straks er klar med 

organiseringspapirene. 

Hun viste frem «Kiwanisdukkeboken» som er utarbeidet av KC-Haugesund, og som 

den enkelte klubb kan få kjøpt ved henvendelse til KC-Haugesund, for kr 100,- pr stk. 

Det ble bestemt at KIDN går til innkjøp av et antall bøker (belastes KIDNs budsjett) slik 

at alle DS-medlemmer og komiteledere får hver sin bok, for fremvisning i aktuelle 

tilfeller. 

Videre fikk administrasjonen fullmakt til å inngå en avtale med KC-Ski om en treårig 

regnskapsføringsavtale, til en samlet sum (alle tre årene) på ca NOK 20.000. 

Til slutt appellerte Mona til alle om å være tilstede på verdenspresidentens besøk. Det 

er sendt ut innbydelse til alle klubbene – og innbydelsen vil bli sendt ut pånytt, med 

kopi til DS-medlemmene. 

 

DS 2 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER 

Komiteleder Steinar Johnsen gikk igjennom komiteens rapport, og DS hadde følgende 

kommentarer: 

Komiteen ønsker tilsendt arbeidsgrunnlag (regnskap, kortfattede statusrapporter fra 

distriktkomiteene og eventuelt melding fra sittende guvernør hvis guvernøren mener å 

ha saker som berører kontrollkomiteens arbeid). DS fant dette ønske naturlig og 

distriktssekretæren innfører rutiner for dette. 

Komiteen ønsket at valg av nedlemmer skal skje på Årsmøte. DS fant ikke å kunne 

imøtekomme dette ønske, da Årsmøtet 2010 ga DS fullmakt til å opprette/velge 

Kontrollkomite/medlemmer, og dette årsmøtevedtaket er fortsatt gjeldene. 

Komiteen ønsker fast tilstedeværelse (en komiterepresentant) på alle 

distriktsstyremøter. DS opprettholder sin mening fra DS 1, om at dette er en unødvendig 

kostnad, da komiteen alltid skal sende rapport til DS-møter. Det vil så være opp til den, til 

enhver tid, sittende guvernør å vurdere om det på enkelte DS-møter vil være saker som krever 

tilstedeværelse av komiterepresentant.  

R/B 
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Vedr guvernørens måloppnåelse uttrykker komiteen tilfredshet, så langt, – men 

anbefaler sterkere fokus på klubbutvikling. 

 

DS 2 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder, Kari Rasmussen, gikk igjennom komiteens rapport til DS. En meget god 

og fyldig rapport som viser at komiteen arbeider godt og omfattende, opp mot 

Distriktets fellesprosjekter. 

Status for Burn Camp (BC) og Mental Helse Ungdom MHU) viser at målsetningen 

(NOK 250.00 til BC + NOK 200.000 til MHU) så langt ikke er oppnådd, men det er enda 

god tid, og det kommer fortsatt penger inn fra klubbene. 

Det ble utarbeidet evalueringsgrunnlag for både Burn Camp og Albaniahjelpen (disse 

avtalene utgår 31.12.2014). Evalueringsgrunnlagene vil bli sendt ut «på høring» til alle 

klubbene, i nær fremtid. 

Når det gjelder evaluering av Albaniahjelpen så ble den gjennomført i gruppearbeid, og 

DS var samstemt i at dette bør bli et fellesprosjekt på lik linje med BC og MHU, såfremt 

det blir flertall blant klubbene for å videreføre avtalen. 

OBS: Det ble bestemt at det i alle fremtidige samarbeidsavtaler som inngås i forbindelse 

med fellesprosjekter i KIDN skal fremkomme at en representant for KIDN skal inviteres 

til aktuelle organisasjoner/prosjekters styre/aktivitets-møter (for dermed å kunne holde 

KIDN jevnlig oppdatert). 

Prosjektkoordinator Ralph orienterte om sine klubb – og Divisjonsbesøk der han 

informerer om muligheter/fremgangsmåter ved prosjektsøknader. Han hadde fått 

mange positive tilbakemeldinger. På spørsmål om prosjekter også kan gjelde for 

Sverige lovet Ralph å sjekke ut dette. 

Prosjektkoordinator Ralph opplyste videre at KIDN har fått godkjent to søknader fra 

ExtraStiftelsen. 

Det ene er prosjekt «samspill – helse og livsglede», med målsetning: Styrke trivsel og 

evne til samspill for førskolebarn og eldre, med bedre allmenhelse, livsglede og 

aktivitet som resultat». Her er KC-Skien og KC-Nora involvert, og det er allerede 

inngått prosjektgjennomføringsavtale, og Ralph viste eksempler på PR-plakater og T-

skjorter som skal promotere dette prosjektet. Prosjektets totalkostnad er NOK 400.000. 

Bevilget beløp fra ExtraStiftelsen er kr 360.000 

Det andre er prosjekt «Kiwanishytte i Gurvika», og her vil 

prosjektgjennomføringsavtale bli inngått i løpet av mars 2014. Prosjektets totalkostnad 

er NOK 900.000. Bevilget beløp fra ExtraStiftelsen er NOK 700.000.  

Prosjekt «Kiwansidukken – Gjensidigestiftelsen» (mottatt støtte i 2013) var ikke godt 

nok formalisert i tråd med Distriktsstyret ønske. Dette prosjektet har som målsetning å 

danne nye klubber i områder der det ikke finnes Kiwanisklubber. Prosjektkoordinator 

Ralph fikk ansvaret med å ta kontakt med Klubbutviklingskomiteen for å hjelpe 

komiteen med å nedsette en prosjektgruppe og lage en aktivitets- og fremdriftsplan for 

dette prosjektet (Ralph skal ikke være medlem av denne prosjektgruppen). Det blir den 

aktuelle prosjektgruppen som får ansvar for videre gjennomføring og økonomi 

(herunder bruk av tilførte administrasjonstillegg) av dette prosjektet.  

Prosjekt «Sykehusklovnene» var inne i sin sluttrapportfase, og Ralph kommer med en 

orientering på DS 3. 

R/B 
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Evaluering av Humanitærkomiteens mandat: 

Det ble vedtatt at prosjektkoordinatoren ikke lenger skal være underlagt 

Humanitærkomiteen, men organisatorisk være et eget «organ» som rapporterer direkte 

til DS. Det vil så være opp til den, til enhver tid, sittende guvernør å vurdere om det på 

enkelte DS-møter vil være saker som krever tilstedeværelse av prosjektkoordinatoren. 

Administrasjonen fikk fullmakt til å utarbeide forslag til nye mandater, og legge dette 

frem for behandling på DS 3. Det ble presisert at prosjektkoordinatoren ikke kan være 

medlem av aktuelle prosjektgjennomføringskomiteer/grupper, og dette vil bli tatt med i 

det nye mandatet. 

Inntil det foreligger nye mandater, arbeider både Humanitærkomiteen og 

prosjektkoordinatoren ut fra foreliggende mandat/instruks, men da som separate 

«organer», hvor ovennevnte presiseringer blir hensyntatt.  

OBS: Spørsmål om hvordan aktuelle 10% administrasjonstillegg (tilleggspenger som 

enkelte prosjektbidragsytere gir) kan benyttes, var svaret klart: Pengene kan KUN 

benyttes direkte rettet mot aktuelle prosjekt, og er dermed ikke «frie midler».  

Hvordan overskytende beløp (administrasjonspenger som ikke er benyttet fullt ut ved 

aktuelle prosjekts slutt) skal disponeres, vil være grunnlag for behandling på DS i mai, 

og distriktssekretæren tar kontakt med ExtraStiftelsen for å sjekke deres betingelser. 

DS 2 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Nicolay hadde vært tilstede på Charterfesten til KC-Bamble Konvallen, 

noe som hadde vært en svært hyggelig opplevelse. Komiteen er i gang med å hjelpe 

«svake» klubber, deriblant KC-Tvedestrand, og vil bruke Kiwanismodellen som 

utgangspunkt. 

Han mente mange klubber hadde flotte humanitære aktiviteter som burde blitt mer 

kjent for andre klubber, og foreslo å opprette en «aktivitetsbank». DS mente dette var et 

godt forslag og følgende ble besluttet: 

Viseguvernørene samler inn opplysninger om respektive klubbers aktiviteter (både 

inntektsbringende og humanitære, og gjerne også gode møtegjennomføringsforslag). 

Disse opplysningene sendes til Terje Christensen (VG-Sørlandet) som sammenstiller 

opplysningene og sender de til Asbjørn Schjølberg, som igjen legger dette på KIDNs 

nettside. 

For øvrig var Nicolay glad for at prosjekt «Kiwanisdukken» (Gjensidigestiftelsen) nå 

endelig vil bli formalisert gjennom prosjektavtale, fremdrift og rapportering, og at det 

blir Klubbutviklingskomiteen som blir dette prosjektets «prosjektkomite» med ansvar 

for fremdrift og økonomi (se også under «humanitærkomiteen orienterer»). 

R/B 

DS 2 KOMMUNIKASJONSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Asbjørn Schjølberg redegjorde for komiteens arbeid, og kunne opplyse at 

komiteen (les Asbjørn) bruker mye av sin «komitetid» til å svare på, og videresende, 

brev/mailer som inneholder mange forskjellige spørsmål. I tillegg arbeides det med 

ajourhold av KIDNs nettside samt Nyhetsbulletinen. Komiteen har også besøkt 

klubber/Divisjoner for opplæring ved bruk av nettsider. 

Videre opplyste Asbjørn at KIDNs håndbøker nå var oppdatert (Håndbok for 

tillitsvalgte, Kvalitetshåndboken og Konventhåndboken). Riktignok manglet det noe få 

kapitler i Konventhåndboka, men distriktssekretæren hadde lest den og mente den 

allerede nå var et flott «verktøy» (ros til Asbjørn for flott utført arbeid), og anbefalte at 

den foreløpige utgaven legges på nett umiddelbart. DS var enig i dette. 

R 
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KI hadde bestemt seg for nye logoer (informasjon ligger på KIDNs nettside) og etter 

hvert vil KIDNs aktuelle dokumenter bli tilpasset den nye logoen. 

Motivasjonskonferansen, som avholdes på Gardermoen den 5. og 6. april 2014, var 

under arbeid, og invitasjon vil bli sendt ut i nær fremtid.  

Nye nettsider for KIDN: Asbjørn hadde tidligere fått fullmakt til å inngå avtale med 

firma DMT-kommunikasjon, og opplyste at avtalen medfører en engangsutgift (alt inkl) 

på ca NOK 125.000 – med en årlig driftskostnad på ca NOK 8.500. Dette er langt under 

det som tidligere var antydet (og godkjent), og Asbjørn fikk ros for sin gode 

forhandlingsevne. 

Asbjørn viste så eksempler på den nye nettsidens utseende, og DS var enig i at den 

virket både enkel, informativ og elegant. Asbjørn har som mål å ha den nye nettsiden 

klar for fremvisning på Motivasjonskonferansen. 

DS 2 LOVKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Gøran Hurtig redegjorde for komiteens arbeid, og opplyste at det meste av 

arbeidet nå er å bistå klubbene i utforming av den nye klubbloven. Alle nødvendige 

opplysninger finnes på KIDNs nettside. Han presiserte viktigheten av at Lovkomiteen 

får tilsendt kopi av respektive klubblov fra klubber som rapporterer direkte til KI. 

Formelt sett er fristen for rapportering av ny klubblov til KI 30. september 2014, men 

Gøran anbefalte at ALLE klubbene sender inn sin nye klubblov, enten til Lovkomiteen 

eller til KI «online», innen 30. mai 2014 (noe som også ligger som en del av Guvernør 

Monas mål for 2013-14). 

R 

DS 2 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Tore Brynslund fremla en meget informativ presentasjon av komiteens 

arbeid og status, og Konventene for 2014 og 2015 har så langt god økonomistyring og 

framdrift.  

Divisjonene Viken og Akershus har uttrykt ønske om å være Konventarrangør for 2016. 

Komiteen fremla derfor et konkret forslag om å la Divisjonene Viken og Akershus få 

tildelt Konventarrangement 2016, og DS godkjente forslaget.  

VG-Akershus, Niels Christian og VG-Viken, Helge Bagøien, takket for tilliten og vil 

fremlegge flere arrangementsopplysninger på DS-møtet i mai. 

R/B 

DS 2 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER: 

Komitemedlem Asbjørn kunne opplyse at saken hadde god fremdrift.            

R 

DS 2 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER: 

Nåværende komiteleder, Hilde Meyer, opplyste at det så langt var innkommet NOK  

ca 850.000. Dette er langt unna målet som er NOK 4 mill, innen utgangen av 2015, og 

Hilde appellerte sterkt til alle viseguvernørene om å ta tak i dette i sine klubber. 

Hun gjentok det hun sa på DS 1 at alt nødvendig materiell som klubbene måtte ha 

behov for, ligger på KIDNs nettside. 

Som nevnt på DS 1 trekker Hilde seg som medlem av prosjektkomiteen for Eliminate, 

da hun må fokusere på sitt arbeid som neste guvernør. Carl-Erik Thielemann har sagt 

seg villig til å bli leder av komiteen, noe DS var svært glad for. Fortsatt ønsker komiteen 

å knytte til seg flere medlemmer, og ber aktuelle kandidater ta kontakt. 

Komiteen presiserer at de kommer gjerne på besøk i klubber/Divisjoner – det er bare å 

ta kontakt. 

R 
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DS 2 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Budsjettet for 2013-14 ble vedtatt på DS 1 (DS 1.05). Distriktskasserer Kjell gikk 

igjennom budsjettet, som nå var tillagt poster for KIDNs jubileumsskrift og 

dataoppgradering (i henhold til Årsmøtevedtak 2013). I påvente av utpeking av 

regnskapsfører var det vanskelig å gi en god regnskapsrapport, men Kjell kunne 

opplyse at det så langt ikke har vært aktiviteter som har ført til vesentlige endringer i 

budsjettet. 

Foreliggende budsjett ble godkjent. 

R/B 

 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 2.11 Årsregnskap 2012-13 ble på DS 1 godkjent for levering til revisor. Revidert regnskap fremlegges 

på DS 2: 

Forrige distriktskasserer, Øyvind Breivik, la frem revidert regnskap for 2012-13. 

Regnskapet viste et overskudd på NOK 307.021. I tillegg viste Konventregnskapet (som 

nå er implementert i driftsregnskapet) et overskudd på NOK 40.343. 

Hovedårsaken til det store overskuddet for drift er at Kiwanisnytt ikke lenger trykkes. 

Årsaken til overskuddet på Konventregnskapet er god økonomistyring i 

prosjektkomiteen for Østfoldkonventet. Også denne gang fikk både Ada (KIDNs 

regnskapsfører 2012-13) og Sissel (økonomiansvarlig for Østfoldkonventet 2013) ros for 

god regnskapsførsel. 

En summeringsfeil i note 11 ble rettet. På spørsmål om hvilken konto reiseutgifter til 

KIDNs kandidat (Ralph Castellan) til vervet som visepresident i KI-EF, er 

regnskapsført, kunne Øyvind opplyse at bilagene var hos revisor, men Øyvind skulle 

sjekke dette og sende svar til DS 3.  

DS bestemte i den forbindelse at fremtidige utgifter til KIDNs kandidater til 

internasjonale tillitsverv skal fremkomme i regnskapsnotene. 

Det fremlagte regnskapet ble enstemmig godkjent av DS, og distriktssekretær Dag fikk 

ansvaret med innhenting av aktuelle underskrifter, og deretter sende signert regnskap 

og årsberetning til revisor, slik at vi kan motta signert revisorrapport. 

På spørsmål om hvem som skal fremlegge regnskapet på kommende Årsmøte, ble det 

presisert at det ALLTID er ansvarlig distriktskasserer som skal fremlegge regnskap på 

aktuelle Årsmøter, dvs i dette aktuelle tilfelle blir det Øyvind som fremlegger 

regnskapet for 2012-2013 på Årsmøtet 2014, og KIDN dekker utgiftene.  

Øyvind fikk enda en gang ros og applaus for ryddig og oversiktlig 

regnskapsfremlegging.  

R/B 

DS 2.12 Årsmøtevedtak – endring i bestemmelsen om størrelse på egenkapitalen. Saken behandles på nytt 

og fremlegges på årsmøtet 2014: 

Etter en kort debatt, hvor bl.a. distriktskasserer Kjell var av den oppfatning at det i 

utgangspunktet er økonomisikkert nok at egenkapitalen er minst 50% av 

årsomsetningen, ble saken tatt til avstemning med følgende resultat: 

DS oppretteholder, mot en stemme (Divisjon Indre Østland), sitt forslag, som lyder: 

«den regnskapsmessige egenkapital i KIDN skal være minst 70% av gjeldene 

driftsårsomsetning».  

 

B 
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DS 2.13 DS 2.12 – Årsmøtevedtak 2013 – organisasjonssekretær. Saken behandles pånytt og fremlegges 

på årsmøtet 2014: 

Guvenør Mona kunne opplyse at hun hadde nedsatt en egen gruppe på 3 personer 

(med Tove Fiksdal som leder) som har fått oppgaven med å fremlegge en 

saksfremstilling (debattgrunnlag) på DS-møtet i mai.  

R 

  

INNKOMNE SAKER 

 

DS 2.14 VALGRUTINER – VALG AV VISEGUVERNØRER 

Saken ble grundig behandlet (bl.a. med gruppearbeid), med følgende resultat:  

Det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt for DS å innføre nye bestemmelser. I tillegg 

til det som fremkommer av Distriktsloven, må gjennomføring av tiltak for å fremme 

kandidater til vervet som viseguvernør, være den enkelte Divisjons ansvar. 

B 

DS 2.15 NYE RAPPORTERINGSRUTINER (online til KI) 

På DS 1 anbefalte Gøran (som til da hadde sett på saken) at KIDN foreløpig IKKE «meldte seg 

på» det nye online-systemet, og det ble bestemt at KIDNs medlemsregisteransvarlig Tove 

Fiksdal, legger frem nye opplysninger på DS 2. 

Tove Fiksdal gjennomgikk først sitt «eget» manuelle registreringssystem, og fikk ros for 

sitt flotte registreringsarbeid. Hun mente, som Gøran, at det nye KI-online-systemet 

fortsatt hadde forbedringspotensial, og anbefalte at KIDN benytter sitt eget system frem 

til det nye KI-online-systemet er blitt bedre. Hun sa seg villig til å fortsette som 

ansvarlig for KIDNs medlemsregistreringssystem, herunder videresende aktuelle 

medlemsopplysninger til KI via det nye online-systemet, og rapportere til DS når det 

foreligger endringer som krever ny behandling i DS. 

DS takket Tove for en meget saklig og tydelig orientering, og besluttet å avvente videre 

behandling av saken til ny orientering fra Tove foreligger. 

B 

DS 2.16 KANDIDATER TIL VISEPRESIDENT KI-EF 2014-15 

Distriktssekretæren har sendt forespørsel til alle tidligere guvernører i KIDN, men 

ingen har meldt sitt kandidatur. Dag melder dette til KI-EF. 

R 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 2 GUVERNØRKALENDER 2013-14 

Mona gjennomgikk sin «guvernørkalender» og det ble bestemt at DS-møtet den 15. 

mars («skypemøtet») IKKE skal være et «skypemøte», men avholdes på Hotell 

Tollboden, Drammen. Innkalling/agenda vil bli utsendt på ordinær måte. 

B 

 EVENTUELT  

DS 2 Pkt 1 – MUNTLIG RAPPORT FRA HVER VISEGUVERNØR PÅ HVERT DS-MØTE: 

Det fremkom ønske om å gjeninnføre «viseguvernørenes muntlige rapport». Mona vil 

imøtekomme dette ønsket, og tar hensyn til dette ved utarbeidelse av fremtidige 

agendaer til sine DS-møter. 

 

Pkt 2 – MER TID TIL KLUBBUTVIKLINGSARBEID PÅ DS-MØTENE: 

Det fremkom ønske om å bruke mer tid på klubbutviklingssaker på DS-møtene. Dette 

var alle enige i, og Mona tar hensyn til dette allerede ved utarbeidelse av 

agenda/saksliste for DS 3 den 15. mars 2014.  
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Pkt 3 – DISTRIKTSSEKRETÆRENS INFORMASJONSRUTINER: 

Det er tidligere bestemt at distriktssekretæren sender kopi til viseguvernørene når det 

sendes ut felles «klubbmeldinger». 

Distriktssekretær Dag erkjente at denne rutinen har forbedringspotensial, og lovet å 

skjerpe seg med mottoet: «bedre med en VG-kopi for mye – enn en for lite». 

 

INGEN FLERE SAKER BLE BEHANDLET. 

  

Guvernør Mona hevet møtet, presis i henhold til dagsordentiden, og takket 

forsamlingen for god møtedisiplin og positive bidrag til gode beslutninger.   

 

Hun ønsket alle vel hjem.  

 

NESTE DS-MØTE (DS 3) ER: 15.  MARS 2014 

 

 

 

Referent:  

Dag Gladsø – distriktssekretær KIDN 2013-14 

 

 

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) – B (beslutning/vedtak) 

DR (divisjonsråd) 

DS (distriktsstyret) 

KI (Kiwanis International) 

KI-EF (Kiwanis International - European Federation) 

KIDN (Kiwanis International District Norden) 

KIF (Kiwanis International Foundation) 

KIF-E (Kiwanis International Foundation – Europe) 

SKIDNF (Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond) 
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