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Distriktssekretær 2018-2019 Dag Gladsø – Landstadsgate 30 – 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no 
 Tlf. :+47 916 65 102 

 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge 
(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie garver – etter skattelovens § 6-50)  

 

Distriktssekretæren           www.kiwanis.no 

   

 
Referat fra Distriktsstyremøte nr. 1 - 2018-2019   

Tid:  Lørdag den 6. oktober og søndag den 7. oktober 2018 

Sted:  Scandic Hotel Ambassadeur – Strømsø Torg 7 – N 3044 Drammen  

 

DELTAKERE:                

Guvernør: Steinar 

Birkeland 

Tilstede VG-Akershus Lars Indahl Tilstede 

Forrige guvernør Heidie 

Ringsby 

Tilstede VG-Buskerud Tore Vågsmyr  Tilstede  

Neste guvernør Sverre Hauger Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Kari 

Rasmussen 

Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig  Ikke 

Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sørlandet Kjetil Grønning Tilstede 

Distriktskasserer og leder 

Finanskomiteen 
Sverre Bakke Tilstede  VG-Telemark Anne Kari 

Mølmen 

v/stedfortreder 

Steinar Johnsen  

Tilstede 

Lovkomite-leder Eivind 

Sandnes  

Tilstede VG-Vestfold Aud Mora Tilstede 

Humanitærkomite-leder Nicolay 

Grøndahl 

Invitert 

Tilstede 

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite-

medlem 

 

Terje Ringsby Invitert  

Tilstede 

VG-Viken Øistein Klemp Tilstede 

KIDNs Prosjektgruppe-

leder 

Ralph 

Castellan 

Invitert 

Tilstede 

VG-Østfold Trond Søhagen Tilstede 

Webmaster Asbjørn 

Schjølberg 

Invitert 

Tilstede 

Past Guvernør- 

Komite-leder 

Tove Fiksdal Invitert 

Tilstede 

Medlemsregisteransvarlig  Mari Mosand Invitert  

Tilstede 

PR–og Utdannings- 

koordinator 

Hilde Meyer Invitert 

Tilstede 

Konventkomite-leder – er  

også VG-Buskerud 

Tore Vågsmyr Invitert 

Tilstede 

Kiwanisnytt- 

redaktør 

Ludvik Ervik Invitert 

Ikke 

Tilstede  

ANDRE TILSTEDE: Ingen 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: Begge dager = 15. 

Styret var beslutningsdyktig. 

 

DSNR SAK Mrk 

DS 1 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

Guvernør Steinar åpnet møtet, ønsket alle velkommen, og Kiwanishymnen ble avspilt. 

Før saksbehandlingen startet, fikk Mari Mosand (medlemsreg.ansvarlig) og Asbjørn 

Schjølberg (webmaster) overrakt sine velfortjente diplomer for sin innsats i Kiwanisåret 

2017-18, av forrige guvernør Heidie Ringsby.  
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PS: Andre aktuelle diplommottakere fikk sine diplomer overrakt på Konvent-2018. 

Deretter overrakte Heidie guvernørkjedet til Steinar. 

DS 1 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 1 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent, men det fremkom ønske om at fremtidige DS-møter ikke 

legges i uker hvor det er skoleferie.   

Referatgodkjennelse: Dette møtet er første møte for DS 2018-19, og dermed ingen 

referatgodkjenning.  

 

DS 1 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Steinar gledet seg til å ta fatt som guvernør, og ville i «sitt» Kiwanisår ha fokus på 

klubbutvikling i ordets videste definisjon, herunder bruke Strategidokumentet som 

«arbeidsverktøy». 

Han håpet på godt samarbeid, gode diskusjoner og gode beslutninger, til beste for 

KIDN. 

Han håpet videre at han som guvernør maktet å være en inspirasjonskilde, og 

derigjennom bidra til å skape engasjement ute i organisasjonen.  

Han ba viseguvernørene komme med datoforslag for guvernørbesøk, og håpet at slike 

besøk kunne tilpasses klubbers/divisjoners fellesmøter.  

For øvrig så han frem til et effektivt DS-møte, med stor takhøyde i diskusjonene, men 

med god møtedisiplin. 

 

 FASTE POSTER:  

DS 1 LOVKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

B 

DS 1 REVIDERING AV STRATEGIDOKUMENTET: 

Gjeldende Strategidokument ble gjennomgått, og revidert. 

Revidert Strategidokument vil bli lagt ut på KIDNs nettsted 

B 

DS 1 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

Komiteen fremla ny, signert samarbeidsavtale mellom KIDN og BC.  Dette i henhold til 

Årsmøtevedtak 2018.  

Når det gjelder produsenter/leverandører av Kiwanisdukken så vil opplysninger om 

dette bli lagt ut på KIDNs nettsted.  

B 

DS 1 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Her ble det en svært god og konstruktiv diskusjon om komiteens berettigelse, slik 

komiteen til nå har fungert. Det var enighet om at den veien som komiteen har 

«bygget» de siste årene, nå var «ferdigbygget». 

Distriktssekretæren påtok seg oppgaven med å fremme forslag til ny 

klubbutviklingsgruppe (og mandat) under sak: 

«Klubbutvikling i KIDN – Tiltak – Fremdrift», som behandles på søndag.  

B 

DS 1 KIDNs PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppens mandat ble oppdatert.    

B 

DS 1 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Mandatet ble oppdatert. 

I henhold til vedtak på DS 3 2017-18, vil nå alle medlemsregistreringer som KIDN 

har/har hatt i sin egen database, bli slettet. 

B 
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Alle medlemsopplysningsendringer skal registreres direkte (online) inn i KI databasen. 

Dermed unngår vi at det oppstår differanser mellom flere databaser, og KIDN 

behandler ikke lenger personopplysninger slik det er definert i det nye 

personverndirektivet. 

PS 1: Det er KUN medlemsreg.ansvarlig, distriktssekretær og guvernør som har tilgang 

til online-basen. 

PS 2: Den enkelte klubb kan, uten passord, gå inn på følgende link for å sjekke klubbens 

medlemsstatus: 

https://www.kiwanis.org/docs/default-source/training/monthly-comparison-

reports/europe/norden  

OBS: 

Forenkling i registrering av både nye medlemmer og endringer i 

medlemsopplysninger:  

Det er ikke behov for å fylle ut det gamle «medlemsregistreringsskjema» - det er bare å 

sende aktuelle meldinger/endringsmeldinger på e-post til medlemsreg@kiwanis.no .  

 

KIDN har pr. 1. oktober 2018, 51 klubber med 1011 medlemmer.   

DS 1 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert, men det gjøres oppmerksom på at komiteens mandat 

ikke kan «styres» av DS. 

Komiteen har for tiden 20 medlemmer.    

B 

DS 1 WEBMASTER: 

Mandatet ble oppdatert. 

Webmaster har registrert at det fortsatt er klubber som ikke har sin egen nettside, og 

viseguvernørene ble oppfordret til å ta ansvar for at alle klubber i respektive Divisjoner 

oppretter sin egen klubbnettside (og gjerne også egen klubbfacebookside).  

Webmaster stiller sin kompetanse til disposisjon.    

B 

DS 1 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Mandatet ble oppdatert. 

For Kiwanisåret 2018-19 er det følgende frister for innsending av stoff/bidrag: 

1. desember 2018. 

25. februar 2019. 

25. april 2019.  

5. juni 2019.  

25. august 2019.  

25. september 2019. 

Innlegg sendes til kiwanisnytt@kiwanis.no     

B 

DS 1 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Mandatet ble oppdatert. 

B 

DS 1 KONVENTKOMITEEN: 

Mandatet ble oppdatert. 

Konvent 2019 arrangeres i Bergen. 

Konvent 2020 arrangeres i Kristiansand. 

Komiteleder håpet på rask søknad for arrangering av Konvent 2021 (søknadsfrist er 1. 

januar 2019), og appellerte til divisjon Østfold om å søke.   

Det ble vedtatt å oppdatere/forenkle Konventhåndboken. Tore Vågsmyr, Hilde Meyer 

og Asbjørn Schjølberg tar ansvaret, 

B 

https://www.kiwanis.org/docs/default-source/training/monthly-comparison-reports/europe/norden
https://www.kiwanis.org/docs/default-source/training/monthly-comparison-reports/europe/norden
mailto:medlemsreg@kiwanis.no
mailto:kiwanisnytt@kiwanis.no
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DS 1 FINANSKOMITEEN: 

Komitemandatet ble oppdatert, og Bård Ekeberg Nilsen (KC-Skien) ble valgt til nytt 

komitemedlem (etter Hans-Olaf Teppen KC-Ski).    

B 

DS 1 PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR: 

Mandatet ble oppdatert.  

B 

DS 1 REGNSKAP 2017-18: 

Distriktskasserer 2017-18, Sverre Bakke, la frem et foreløpig regnskap (pr. 31.08.2018).  

Regnskapet viste ingen vesentlige avvik fra budsjett. 

Det viser seg imidlertid at regnskapsføringen/synliggjøringen av prosjektmidler, 

tilhørende administrasjonstilskudd, og såkalte «frie» administrasjonstilskudd IKKE var 

ført i henhold til Finasnkomiteens mandat, eller det som ble vedtatt på DS 1 2017-18. 

Det skulle vært opprettet egne regnskapskonti og egne bankkonti som synliggjør 

mottatte/benyttede prosjektmidler, mottatte/benyttede administrasjonstilskudd og 

administrasjonstilskudd som er «frie», dvs midler som avsettes til egne humanitære 

prosjekter. 

Denne saken vil kunne påvirke både resultat og balanse for Kiwanisåret 2017-18, og 

distriktskasserer Sverre, leder av KIDN Prosjektgruppe Ralph og distriktssekretær Dag 

fikk fullmakt til å ordne opp i dette. 

Målet er å kunne legge frem korrekt regnskap på DS 2, slik at revisor har tiden mellom 

DS 2 og DS 3 til å revidere regnskapet.     

B 

 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 1 KIWANISSYNLIGGJØRING I SVERIGE: 

Divisjon Sverige har tidligere fått innvilget midler/ressurser til klubbutvikling i Sverige. 

VG-Sverige, Mona Hurtig, fremla på DS 1 2017-18, en handlings/tiltaksplan, men av 

forskjellige årsaker er ikke den planen gjennomført. 

Det ble besluttet at guvernør Steinar, neste guvernør Sverre og VG-Indre Østland, 

Harald, reiser til Divisjon Sverige, for der, i samarbeid med VG-Sverige og klubbene i 

divisjon Sverige, få laget en god fremdriftsplan.  

B 

DS 1 KIDN PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppeleder Ralph informerte om nye prosjektsøknader som gruppen har sendt. 

Gruppen har spesielt hatt suksess med prosjektet «Samspill – mer helse og glede», og 

det var laget en fagbok hvor dette «samspillet» var beskrevet (og hvor Kiwanislogo var 

med). 

Ralph hadde laget en oversikt over de «Samspillsprosjekter» som er i gang (oversikten 

vedlegges dette referat), og oppfordret nærliggende klubber til å ta kontakt med tanke 

på klubbutvikling.  

PS: Ralph anmodet klubbene om å ta kontakt med han for opplæring i hvordan skrive 

gode prosjektsøknader.  

R 

DS 1 BUDSJETT 2018-19: 

Guvernør Steinar la frem forslag til budsjett, og etter mange gode innspill, ble budsjettet 

vedtatt. 

Den vesentligste endringen i årets budsjett er at Motivasjonskonferansen-2019 ikke blir 

arrangert som et fellesarrangement for KIDN. De siste års Motivasjonskonferanser har 

vist at forholdet kost/nytte ikke har stått til forventningen. 

Det vil være opp til den enkelte viseguvernør å holde divisjonsvise Motivasjonsmøter. 

 

B 
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Noe av besparelsen ved å avvikle KIDNs Motivasjonskonferanse i 2019, blir benyttet til 

ressursøkning i aktuelle komiteer. 

Budsjettet gjenspeiler dermed det klubbene har ønsket; mer fokus på klubbutvikling og 

synliggjøring. PS: Budsjett mot regnskap er fast sakspunkt på alle DS-møter.     

DS 1 KIWANISDUKKEN – KIDNs SIGNATURPROSJEKT: 

PR – og utdanningskoordinator Hilde, holdt et herlig, inspirerende og engasjert innlegg 

om Kiwanisdukken som signaturprosjekt. 

Hun presiserte viktigheten av at ALLE klubber, lojalt, stiller opp om dette 

signaturprosjektet, ved f.eks. å lage lokale aktiviteter som fremmer Kiwanisdukken og 

som fremmer salg av Kiwanisdukkepin. 

Kiwanis må bygge en egen identitet, og dette har vi nå mulighet til å gjøre gjennom 

Kiwanisdukken. 

Målet med Kiwanisdukken som signaturprosjekt er at Kiwanislogo skal identifiseres 

med Kiwanisdukken og at Kiwanisdukken skal identifiseres med Kiwanislogo. 

Hilde oppfordret klubbene til å ta kontakt for besøk. 

PS: Kiwanisdukkebrosjyren ligger på KIDNs nettsted, og kan også bestilles hos 

webmaster Asbjørn. 

R 

DS 1 KLUBBUTVIKLING I KIDN – TILTAK – FREMDRIFT: 

Distriktssekretær Dag hadde notert alle gode innspill under pkt 

«Klubbutviklingskomiteen» (det fremkom også flere gode innspill i løpet av lørdag 

kveld), og på bakgrunn av disse innspillene fremla Dag et forslag til ny 

klubbutviklingsgruppe – heretter kalt KIDN Ressursgruppe – samt forslag til den nye 

gruppens mandat. 

I tillegg til de mange gode innspill, hadde Dag i sitt forslag lagt til grunn en bedre 

utnyttelse av KIDNs ressurser (på tvers av det gamle «komitesystemet»), samt mer 

prosjektstyrte aktiviteter mot både klubbutvikling og synliggjøring. 

Forslaget, både gruppenavn, sammensetning og mandat, ble vedtatt. 

Deretter gikk guvernør Steinar igjennom en sammenstilling av innspill og ønsker som 

deltakere på Motivasjonskonferansen 2018 hadde fremlagt, og Steinar kunne melde at 

essensen i denne sammenstillingen var nedfelt i revidert Strategidokument. 

B 

 INNKOMNE SAKER  

DS 1 INGEN  

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 1 NYTT FRA KI – KI-EF: 

Guvernør Steinar hadde ingen vesentlige saker fra KI eller KI-EF, men informerte om at 

han har invitert Terje Ringsby (medlem av tidligere Klubbutviklingskomite) til 

styremøte i KI-EF (Praha). 

Hovedoppgaven til Terje er å sette seg inn i søkeprosessen som KI og KI-EF har når det 

gjelder støtte til klubbutvikling i aktuelle Distrikter – konkretisert til KIDN. 

 

Forrige guvernør Heidie hadde vært på Island under deres Konvent. 

Selv om dette Konventet ble arrangert annerledes enn vårt eget, mente Heidie det var 

nyttig å være deltaker. I tillegg var oppholdet selvfølgelig svært hyggelig.  

R 

DS 1 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2019: 

Som nevnt under pkt «Budsjett 2018-19» vil det ikke bli arrangert felles 

Motivasjonskonferanse i 2019. 

R 
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DS 1 STIFTELSEN KIWANIS CHILDRENS FUND NORDEN: 

Forrige guvernør Heidie viste til Fondets årsberetning (fremlagt på Årsmøtet 2018), og 

kunne videre informere at det under Fondets kunstlotteri var innkommet NOK 26.400. 

 

R 

 EVENTUELT  

DS 1 1: KIDN – JCI: 

KIDN har inngått intensjonsavtale med JCI-Norway. Denne avtalen utløper 1. januar 

2019, og forrige guvernør Heidie vil (i henhold til sitt guvernørkollegiemandat) ta 

kontakt med JCI-Norway. 

Målet er å fremme forslag til en formalisert avtale på DS 2. 

 

2: KIDNs RESSURSBRUK: 

Viseguvernør Divisjon Østfold, Trond, ba DS tenke igjennom 

ressursfordelingen/pengebruken i KIDN, og viste spesielt til den store kostnaden det er 

å arrangere Konvent over 3 dager. 

 

3: NY DIVISJONSINNDELING: 

Neste guvernør Sverre Hauger ønsket å ta en diskusjon om ny divisjonsinndeling. 

Slik klubbutviklingen nå er i KIDN, mente DS dette var et svært relevant innspill, og 

saken settes opp til behandling på DS 2.   

 

4: TV-AKSJON 2018 (søndag 21. oktober 2018): 

Vi fikk besøk av representant for Kirkens Bymisjon, avd. Drammen, og fikk en fin 

informasjon om årets TV-aksjon (som går til Kirkens Bymisjon). 

Kiwanis ble oppfordret til å be klubbene stille som bøssebærere og/eller 

bøssebærersjåfører. 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

 

R 

 

 

 

R 

 MØTET HEVET 

Guvernør Steinar takket for flotte innspill, god møtedisiplin, gode beslutninger, 

og ønsket alle vel hjem     

 

Referent: Dag Gladsø – distriktssekretær    

PS: Reviderte mandater + revidert Strategidokument vedlegges dette referat. 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) - B (beslutning/vedtak)  

DM (divisjonsmøte) 

DS (distriktsstyret) 

VG (viseguvernør) 

KIDN (Kiwanis District Norden) 

KI (Kiwanis International) 

KI-EF (Kiwanis International European Federation) 

KCF (Kiwanis Childrens Fund) 

KCF-E (Kiwanis Childrens Fund – Europe) 

SKCFN (Stiftelsen Kiwanis Childrens Fund Norden) 

BC (Burn Camp) 

MHU (Mental Helse Ungdom) 


