
District Norden  Org. nr: 983 757 189 
  

Neste Guvernør www.kiwanis.no 
   

Motivasjonsleder Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 4909 Songe nesteguvernor@kiwanis.no 
  Tlf:+47 91 57 55 80 
 

Risør, 19.februars 2015  
Til: Divisjoner og klubber 

 

MOTIVASJONSKONFERANSEN 2015 ‐ INVITASJON 
 

Invitasjon. Vi har gleden av å invitere Distriktsstyret og klubbpresidentene for Kiwanisåret 2015/2016 

til District Nordens ”Motivasjonskonferanse 2015”. 
 

Sted: Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen (samme som i fjor).  
Tid: Lørdag 11. april kl. 1300 ‐ søndag 12. april ca. kl. 1515. 

 
Program, mål og hensikt. Se vedlegg 1 og 2. 

 
Påmelding gjøres, av den enkeltes klubb, til distriktssekretæren: 
Dag Gladsø, Landstadsgt 30, 3210 Sandefjord, tlf  +4791665102, eller sekretar@kiwanis.no   
I begrenset grad vil andre interesserte medlemmer kunne få delta; dette må avtales for hvert enkelt tilfelle. 

 
Påmeldingsfrist: 17. mars 2015 

 
Administrative forhold. 
Reise til/fra: Bestilles og betales av den enkelte deltakers klubb.  
Hotellrom for natt lørdag ‐ søndag: Bestilles av konferanseledelsen, i samsvar med påmeldinger, herunder 
også overnatting fra fredag i særskilte tilfeller (konferanseledelsen og deltakere med særlig lang reisetid). 
Måltider: Lunsj lørdag, middag lørdag kveld, frokost og lunsj på søndag inngår i konferansen.  
Økonomi: Deltakeravgift NOK 725,- pr.pers. ( opphold, måltider) bes betalt samtidig med påmeldingen til 
konto 6201.05.15209 (IBAN nr. NO5162010515209 ‐ SWIFT/BIC NDEANOKK); evt. kontant ved fremmøte.  
KIDN dekker utgiftene for distriktets ledelse. Personlige utgifter i f m hotelloppholdet betales av den 
enkelte ved utsjekking. Evt. ledsagere betaler et lite tillegg (250,‐ kr) for overnatting m/frokost, samt ekstra 
måltider (eks. vis lunsj, middag). 

 
Hvordan finne frem: Se vedlegg 3 (kart og andre aktuelle opplysninger). 

 
Velkommen.  
Vi håper at flest mulig av de inviterte vil delta på konferansen; bare når hele teamet er samlet kan 
målsettingen oppnås fullt ut. Vi ser frem til en helg der sosialt samvær er et viktig moment, samtidig 
som forberedelsene for den fremtidige jobben blir best mulig for den enkelte.  
De fleste kan og vet mye på mange felt, sammen vet vi det meste. Gjennom konferansen kan vi utfylle og gjøre 
hverandre bedre. Se mer i vedlegg 4 om grunnlag og forberedelser.  
”Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte” og ”District Nordens strategidokument 2013‐2018” vil være 
basisdokumenter under konferansen, og MÅ medbringes av den enkelte deltaker. Dokumentene finnes 
på våre nettsider. Det er god forberedelse å gjøre seg kjent med innholdet i disse to dokumentene på 
forhånd. Derved kan utbyttet av konferansen bli best mulig for den enkelte deltaker og for Kiwanis. 

 
Vi ser frem til Motivasjonskonferansen med spenning og glede og ønsker alle Vel Møtt! 

 

(Sign)  

Eivind Sandnes  

Neste guvernør  
 
 

Vedlegg: 4 

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

(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50) 
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Neste guvernør    Vedlegg 1   

       PROGRAM       

  Tid    Hva skjer  Ansv/Taler  Evaluering   

       Lørdag 11. april    (For deltakerne)   

              

1300 ‐ 1310   Åpning m/velkomst  Guvernør     

1310 ‐ 1325   Opprop/presentasjon ‐ Praktiske opplysninger  Møteleder     

1325 ‐ 1355   Hvorfor motivasjonskonferanse  Neste guvernør     

              

1400 ‐ 1445   Klubbutviklingskomite  Komite ledere     

1445 ‐ 1515   Kiwaniskunnskap  Neste guvernør     
       District Nordens strategi       

       Verdigrunnlag ‐ mål ‐ arbeidsoppgaver       

       Organisering District Norden       

       Organisasjon ‐ roller ‐ oppgaver og gjøremål       

1515 ‐ 1600   Gruppeoppgave 1  Neste guvernør     

       Kiwanis stolthet       

1600 ‐ 1615   Pause       

              

1615 ‐ 1700   Synliggjøring - Fremtidsplan  Neste guvernør     

           

1700 ‐ 1730   Planleggingssyklus og plangrunnlag  Neste guvernør     

       Planlegging i divisjon og klubb ‐ Utdanning       

  1730 ‐ 1800   Kommunikasjon  Neste guvernør     

       Intern ‐ Ekstern       

       De nye kommunikasjonskanalene       

2000 ‐   Felles middag/sosialt samvær  Alle     

       ‐ uformell og i uformelt antrekk       
 

 

Vedr gruppearbeider:  
‐ gruppeinndeling og rom gis under «Praktiske opplysninger».   
‐ gruppeoppgaver deles ut under veis (les Håndboka!)   
‐ gruppeleder utpekes, gruppene velger en "referent" som 

lager kort resymé av arbeid og løsninger (leveres Eivind)  

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



Tid  Hva skjer Ansv/Taler Evaluering 
 

  Søndag 12. april  (For deltakerne) 
 

0830 ‐ 0840  God morgen! ‐ En liten oppvåkner Neste guvernør  
 

0840 ‐ 0930  Mål for 2015 ‐ 2016 Neste guvernør  
 

  KI ‐ KIEF ‐ District Norden   
 

0930 ‐ 0955  Økonomi   
 

  Rutiner ‐ Regler ‐ Regnskap ‐ Budsjetter Distriktskasserer  
 

      
 

0955 ‐ 1015  Prosjektkoordinator  Prosjektkoordinator  
 

  

Søkeprosess - tilskudd 
    

 

1015 ‐ 1030  Pause   
 

1030 ‐ 1040  Lovkomiteen ‐ nye lover/stadgar Komite leder  
 

1045 ‐ 1100  Eliminate ‐ status pr. i dag Komite leder  
 

1100 ‐ 1120  Webmaster hjemmesider DS sekretær  
 

  Hjemmesider ‐ Facebook   
 

1120 ‐ 1140  Humanitærkomiteen; Komite leder  
 

  Felles prosjekter   
 

1140 ‐ 1200  eKiwanis Komite leder  
 

  Tanker bak eKiwanis   
 

1200 ‐ 1245  Lunsj   
 

1245 ‐ 1300  ”En liten aktivitet” Neste guvernør  
 

1300 ‐ 1400  Gruppeoppgave 2 Neste guvernør  
 

  Synliggjøring   
 

  Planer ‐ Mål ‐ Program ‐ Møter ‐ Utdanning   
 

1400 ‐ 1445  Gjennomgang av gruppeoppgavene 
Neste 
guvernør/Plenum  

 

1445 ‐ 1500  Spørretime ‐ Evaluering Neste guvernør  
 

1500 ‐ 1515  Avslutning Neste guvernør  
 

  Oppsummering ‐ Veien herfra   
 

   

 

  
 

  Programmets gjennomføring:   
 

  Oppsatte tider er tentative og kan justeres etter behov.   
 

  På slutten er det mulig å stille spørsmål som ikke er besvart.   
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Motivasjonskonferansen 2015 
 
District Norden 
 

Vedlegg 2 til invitasjonen 
 
 

 

HENSIKT OG MÅLSETTINGER FOR KONFERANSEN 
 
 
 

Konferansens hensikt og mål er: 

 

Distriktsstyremedlemmer og klubbpresidenter som: 

 

 er godt motiverte for å gjøre en god innsats som tillitsvalgte i 

Kiwanisåret 2015 – 2016 


 har gode og tilstrekkelige kunnskaper for å utføre sine oppgaver 



 som kjenner hjelpemidlene som står til rådighet og hvor de finnes 


 forstår betydningen av godt teamarbeid på alle plan. 
 
 
 

Etter endt konferanse skal deltakerne: 

 

Ha god kjennskap til:  
 Kiwanis verdigrunnlag, strategier, visjoner og mål 

 Hvordan District Norden er organisert 

 Administrative rutiner i distriktet og på sitt arbeidsfelt 

 Viseguvernørens og klubbpresidentens roller, oppgaver og gjøremål 

 Behov og rutiner for god planlegging og programmering 

 

Kjenne til:  
 Aktuelle hjelpemidler, hvor de finnes og hvordan de kan brukes 

 Organiseringen av Kiwanis International og KIEF 

 Betydningen av godt lederskap og verdien av gode kunnskaper 

 District Nordens løpende prosjekter 

 Status vedr. nye klubblover 

 

Være orientert om:  
 Status i Prosjekt ELIMINATE  

 Oppgaver og arbeidet i distriktets komiteer 

 Hvordan søke om midler fra eksterne kilder 

 Bruk av sosiale medier 

 Distriktets rutiner vedrørende økonomi. 



Motivationskonferensen 2015 
 
District Norden 
 

 

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING FÖR KONFERENSEN 
 
 
 

Konferensens syfte och mål är: 

 

Distriktsstyrelsemedlemmar och klubbpresidenter som: 

 

 är väl motiverade till att göra en god insats som förtroendevald 

under Kiwanisåret 2015 – 2016 


 har goda och tillräckliga kunskaper för att genomföra sina uppgifter 



 känner till de hjälpmedel som står till förfogande och vet var de finns 


 förstår betydelsen av ett bra lagarbete (team work) på alla nivåer. 
 
 
 

Efter avslutad konferens skall deltagarna 

 

Ha god kunskap om:  
 Kiwanis värdegrund, strategier, visioner och mål 

 Hur District Norden är organiserat 

 Administrativa rutiner inom distriktet och inom sitt verksamhetsområde 

 Viceguvernörs och klubbpresidents roller, uppgifter och vad som skall göras 

 Behov av och rutiner för god planläggning och programläggning. 

 

Känna till:  
 Aktuella hjälpmedel, var de finns och hur de kan användas 

 Organiseringen av Kiwanis International (KI) och KI – European Federation 

 Betydelsen av gott ledarskap och värdet av goda kunskaper 

 District Nordens gemensamma projekt 

 Status vedr nya klubbstadgar 

 

Vara orienterad om:  
 Status i Projekt ELIMINATE  

 Uppgifter och arbetet i distriktets kommittéer 

 Distriktets arbete med ansökningar om medel från externa källor 

 Användning av sociala medier 

 Distriktets rutiner för ekonomi. 



Motivasjonskonferansen 2015 
 

District Norden 
 

Vedlegg 3 til invitasjonen 
 

HVORDAN FINNE FRAM TIL HOTELLET! 

 

Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen ‐ www.osloairporthotell.no 

 

Adresse: Museumsvegen 26, 2060 Gardermoen (se kart). 
Telefon: 63 94 95 00 

 

Kommer du med fly: 
Det går shuttlebuss, merket S 33, fra flyterminalen til hotellet med avgang 10, 30 
og 50 minutter over hel time.  
Bussen går fra plattform B 25 og koster 70,‐ kroner (kan betales med kort). 
 

Kommer du med bil:  
Fra E‐6 ta av mot Gardermoen flyplass ‐ følg Lufthavnveien.  
Når du nærmer deg lufthavnen ta avkjøring mot Hønefoss RV 35 (se kart).  
I første rundkjøring: Ta andre avkjørsel.  
I andre rundkjøring: Ta første avkjørsel ‐ Museumsveien og følg veien videre til 

høyre ‐ ca 200 m til hotellet. Hotellet har gratis parkering. 
 

Koordinater for GPS: 60.188174, 11.067713 



Motivasjonskonferansen 2015 
 
District Norden 
 

Vedlegg 4  

GRUNNLAG OG FORBEREDELSER 

 

Motivasjonsfaktorer. Utdanning og trening er en god investering til nytte for vårt arbeid. Med gode 
kunnskaper og god kjennskap til den organisasjon en jobber i følger en trygghet når jobben skal 
gjøres, og er allment ansett for å være en god motivasjonsfaktor. Opplegg for, og gjennomføring av 
opplæring og trening er et lederansvar og dette bør inngå i alle deler av distriktet.  
Kiwanis har tradisjon for å drive med opplæring og trening av tillitsvalgte og medlemmer. Således 
gjennomføres det trenings‐/motivasjonskonferanser i Kiwanis over hele kloden. Også i District 
Norden har det gjennom årene vært satset på utdanning og trening i forskjellige former og varier‐ 
ende omfang. Dette er grunnlaget for at vi samles til motivasjonskonferanse for neste Kiwanisår. 
Opplegget baserer seg på erfaringer høstet tidligere år, og programmet er laget med deltakernes 
tilbakemeldinger som en viktig faktor.  
Årets konferanse er, som de to foregående år, lagt opp over to dager med det for øye at ”å komme 
sammen” og omgås sosialt dekker nesten halvparten av hensikten. At Distriktsstyret og klubb‐ 
presidentene er sammen på konferansen bidrar til personlig kjennskap og fremmer teambyggingen 
‐ også en viktig motivasjonsfaktor. Samtidig utnytter vi alle de kunnskaper som den enkelte har; 
noen vet noe om mange ting, noen vet alt, og sammen vet vi dermed det meste. Her kan vi altså 
være med på å ”gjøre hverandre gode” og bidra til et godt resultat gjennom samarbeide, til beste 
for alle parter. Les mer om dette temaet i ”Håndbok for tillitsvalgte i Kiwanis” ‐ på side 9.  
Du finner boka på våre nettsider; ”Medlemssider” ‐> ”Håndbøker” ‐> o.s.v.  
Kan bestilles fra distriktssekretæren for 70,‐ kroner (NOK). 

 

Programmet har egentlig to deler; en del viet kunnskaper om organisasjonen og dens arbeids‐ 
rutiner, og en del som fokuserer på mål og oppgaver for neste Kiwanisår. Det er ikke lagt opp til 
ren teknisk opplæring i detaljer, men først og fremst står MOTIVASJON og TEAMBUILDING. Det vil 
forhåpentligvis skape lyst til å utføre det arbeidet som ligger foran oss. Derfor står den enkelte 
persons behov i fokus. Programmet er laget for at vi sammen skal oppmuntre hverandre, og den 
enkelte skal få komme til og bidra med sine kunnskaper, slik godt teamarbeid dreier seg om. 

 
”Håndbok for tillitsvalgte” står meget sentralt her. Denne har alle tilgang til, og kan lese seg opp i, eller 

slå opp i ved behov. Sammen med de andre informasjonskildene gir denne deg svar på det meste. Vi 

tenker ikke å prate som mye om det som står i boka ‐ det kan du lese i fred og ro ‐ men vil la deg få 

bruke det som står der. Derfor er det en god og nødvendig forberedelse for konferansen 

å lese gjennom boka slik at du i hvert fall vet hva du finner der, og hvor du finner det.  å Du kommer til  
Du kommer til å få bruk for boka på konferansen.  

 

Vår strategi forteller hvilken vei vi skal gå, om våre mål og hvordan vi skal nå dem. Da gjenstår det 
bare å lage og utføre arbeidsoppgavene, så når vi målene! Se gjennom strategien ‐ du finner den 
på våre nettsider ‐ Strategi for District Norden 2013 ‐ 2018. 

 

Strategien og håndboka er viktige dokumenter på konferansen og alle bes om å ta med seg 
disse og bruke dem underveis, både som oppslag og for notater.  
Andre dokumenter som kan anbefales er Kvalitetshåndboka (nettopp oppdatert) og lovene 

for distrikt og klubb. 
 

Neste guvernør  


