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PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN)

so. ÅnsrrøTE, AvHoLor rÅ euALITy Horrt MASTEMv&
LIENGA 1.I. _ 1.410 KOLBOTN

LøRDAG 3. SEPTEMBER 201.5 - KL O9OO

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 skatteiovens § 6-50)

District Norden Org. nr: 983757 :..89

APNING
Kiwanishymnen ble avspilt og guveflrør Eivind Sandnes erklærte Kiwanis International District Nordens

50. årsmøte for offisielt åpnet. Han ønsket delegatene, gjester og andre tilstedeværende velkommen og

håpet på et konstruktivt og verdig årsmøte.

AVDØDE MEDLEMMER MINNES.

Forrige guvemør Hilde Meyer foretok minnehøytideligheten over avdøde medlemmer.

HILSNINGER.

Det ble fremført hilsninger fra {ølgende personer:

Lance M. Incitti * KIDNs counselor 2016-17 og KI Trustee

Josef-Peter Schachermayer - KI-EFs sekretær

Guvemør Island Gunnsteinn Bjgrnson
Guvemør Tyskland Christina Jacob

GODKTENNING AV INNKALLING:
Innkallingen ble godkient uten bemerkninger.

GODKIENNING AV DAGSORDEN:

Dagsorden ble godkjent uten bemerkninger.

KONSTITUERING.

Innkallingen ble god§ent uten bemerkninger.

Dagsorden ble godkjent uten bemerkninger.

Guvernøren /distriktsstyret fremla følgende f orslag:

Møtedirigent: Tore Brynslund.

Parlamentariker: Gøran Hurtig.
Fullmaktskomite: Medlemmene i prosjektkomiteen for Kornrent 2016.

Referent og protokollsignering (i tillegg til lovbestemt referent som er distriktssekretæren): Tove Fiksdal.

Årsrnøtets valgkomite: Steinar |ohnsen - KC-Langesund, leder + Ame Johan Sigstad - KC-Elverum + {nne-
Berith Gunnarsen (KC-Larvik Bøken).

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

MøTEDIRIGENTEN INSTRUERER

Tore Brymslund takket forsamlingen for tilliten, og informerte delegatene om de fastlagte årsmøtereglene.

Fullmaktskomiteen kunne melde at det var registrert L15 delegater (inkl delegater «at large», og

distriktss§remedlemmene).

ÅnsnarroRT roR KIWANIS INTERNATI0NAL DISTRICT NoRDEN 201s-2016 v/guvemør Evind

Sandnes.

Eivind leste hele rapporten.

Årsforsamlingen godkjente guverrørens årsrapport.

ÅnsnncNsKAp FoR KIwANrs INTERNATToNAL DISTRICT NoRDEN 2o\+1s.

Dette regnskapetvar allerede godkjent av distriktsstyret og revisor, og aktuelle årsmøtevedtak er kun en

formalitet.



Distriktskasserer 2015-16, Paul hrge Paulsen, gikk igjennom regnskapets vesentligste punkter.

Regnskapet viste et negativt resultat på NOK 60.391 - etter finanskostnaderlinntekter - inklusive

Konventregnskapet.

Egenkapitalen pr. 30.09.2015, er NOK 418.747.

Årsforsamlingen godkiente regnskapet og årsberetningen-

ÅnsnrcNsKAp FoR STTFTELSEN KrwANrs TNTERNATToNAL DrsrRrcr NoRDENS FoND
(SKIDNF) FOR ÅRET 201.5 (SKIDNF har kalenderår som regnskapsår).

Styreleder i SKIDNF, Carl-Erik Thielemarm, la frem regnskap med noter samt årsberetning og

revisorberetning.

Regnskapet viste et positivt resultat på NOK 52.953 etter finansirrrtekter på NOK 15.512.

Fondets egenkapital pr 31.12.2015 er NOK 1.005.739.

Årsforsamlingen godkiente regnskapet og årsberetningen.

REGNSKAPSOVERSIKT FOR KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 20,.5.16.

Distriktskasserer Paul Inge Paulsen la frem en regnskapsoversikt som var ajourlørt pr. august 2016.

Regnskapsoversikten viste at DS2O15-16 har god økonomikontroll.

Det fremkom ingen vesentlige bemerkninget fua årsfomamlingen.

Regnskapsoversikten er KUN en orientering og skal ikke godkiennes av Årcforsamlingen.

VALG.

Det farelå følgenile farsløg frø øotninasj anskamiteen:

Caoernør 2076-17 = Terje K Christcnsen.

Neste guoernør 2A16-77 =Heiilie Ringsby.

Begge kandidatene ble valgt med akklamasion.

Eremtidig gaaemør 2A16-17 = Noninøsjonskoniteen høilile ikke mottøtt forsløg fumen gjelilene tiilsfrist,
MEN, iletble fretnløgt følgende benkeforslag:

Stein Rahert Hølle - KC-Lier

S t ein ør Birk elønd - KC - Ås går itstr øn il
Køri Røstnassen - KC-Bøtnble Ko*uølen

Kari Bergqoist - KC-Osls

Pga mulig inhabilitet fratrådte Steinar Johnsen valgkomiteen og som nytt medlem/leder ble valgt Finn

Helge Gisholt fra KC-Skien.

Årsforsamlingen valgte Steinar Birkeland som fremtidig guvemør KIDN, 201L6L7.

Til nytt styremeillen i Stiftelsen Kiwøni.s Interuasjonøl District Norilens Eond (SKIDNF) far perioden 1.

aktob* 2,016 - 30. stptember 2079, forel,å følgende tre forslag, hoarau to skulle aelges:

Eøa Sdrytte - KC-Bænle Konoalm

StigThoresen -KC-Ski
Cørl-Erik Tlrielemønn - KC-Neilre Eiker

Årsforsamlingen valgte Eva Schytte og Carl-Erik Thielemann.

Til oppgøoen som KIDNs reoisor forelå følgenile fodøg:
Gjenztølg ao rcaisjonsfinnø Reoisjon Skøgerøk øs, Risør.

Årsforsamtingen godki ente forslaget.

Distriktssekretær og distriktskasserer skal ikke velges, kun utpekes av guvernørlen.

Følgende personer er utpekt og har akseptert:

Distrikæsekretær for KIDN i KiwanisåretåOl:&1.h Dag Gladsø.

Distriktskasserer for KIDN i Kiwanisaret10lGaTz PauI Inge Paulsen.



Formelle styremedlemmer for KIDN i Kiwanisåret20\6-17 et
Styreleder Terje K. Christensen.

Styrenestleder Heidie Ringsby.

Styremedlem Eivind Sandnes.

Styremedlem Steinar Birkeland.

Styremedlem/sekretær Dag Gladsø.

Styremedlemlkasserer Paul Inge Paulsen.

Eneste kandidat påvalg til vervet som styrerepresentant i KI for Kiwanis Intemational European Federation

for perioden 2A16-17 -2A18-19, var Paul Inge Paulsen - KC-Askøy.

Kandidaten ble valgt med akklamasion.

Eneste kandidat på valg til vervet som visepresident i Kiwanis Intemational European Federatiory for

perioden 2017-1& var Hilde Meyer - KC-Horten Freia.

Kandidaten ble valgt med akklamasion

INNKOMNE FORSLAG

L: Opprettelse av arsmøteforankret kontrollkomite:

Leder av Lovkomiteen orienterte om gjeldene regelverk, der det fremgår at det ikke er praksis i
Kiwanisorganisasjonen å forankre «komiteer» i et årsmøtevedtak. Det er guvernøren, i samarbeid med

distriktsstyret, som har ansvaret med opprettelse/nedleggelse av aktuelle komiteer.

Det ble deretter fremmet et delegafforslag om å awise saken.

Årsforsamlingen vedtok å awise saken.

2: KIDNs engasiement i «Heistadmoenprosjektebr, herundet opprettelse av aksieselskap som prosiektets

<<st5rringsorgan»:

I tillegg til utsendte saksdokument ble det fremlagt et nytt konkret forslag:

..KIDN søker ExstraSti{teslen om midler ti1 toarig drift av prosjektet, Skulle ExhaStiftelsen ikke innvilge

søknaden, utsettes saken for ytterligere utredning (økonomi/driftsanalyse), for deretter fremmes til
behandling på Årsmøte t 2A17 ".
Årsforsamlingen ønsket IKKE at KIDN skulle engasiere seg i nevnte prosiekt (Heistadmoenprosiektet),

og forslaget ble nedstemt

EVALUERING AV SAMARBEIDSAWALER
t Det forelå følgende forslag vedr KIDNs samarbeidsavtale med Burn Camp:

«Samarbeidsavtalen videreføres ito -2- ar * frem til3L-12.2018.

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

2: Det forelå følgende forslag vedr KIDNs samarbeidsavtale med Kiwanis Albaniahielpen:

"Samarbeidsavtalen videreføres i henhold til betingelsen om awikling i løpet av våren 201& og at Kiwanis

Albaniahjelpen fremlegges en sluttrapport på Årsmøet 2018.

Årsforsamlingen godkiente forclaget

KONTINGENT 2016-12

Det forelå følgende forslag:

"Medlemskontingenten for Kiwanis året 20L6-17 forblir uendret (NOK 570).

Medlemskontingenten for rye medlemrner i samrne periode forblir uendret (NOK 40 pr. mnd).

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

BUDSIETT 2oL&17:.

Distriktskasserer 201617, Paul Inge Paulsen, la frem et utkast til budsjett, og Årsforsamlingen fikk en god

og tydelig gjennomgang av de forskjellige postene.

Det ble bemerket fra delegater at regnskapetbør fremvise regnskapstall mot budsjett, samt vise hele



Konventregnskapet.

Dette inrrspillet vil bli tatt til etterretring av distriktsstyret2OlGlT.

Budsiettet skal ikke godkiennes av Årsforsamtingen, kun ftemlegges fot orientering, og vil bli vedtatt
påDS L20rG17.

AVSLUTNING.
Møtedirigerrt Tore Brynslund takket Årsforsamlingen for ryddighet og saklighet, og Årsforsamlingen

takket Tore for fin møteledelse.

Guvemør Eivind takket alle for fin møtedisiplin, og hevet deretter formelt KIDNs 50. årsmøte.

distriktssekretær KIDN 2015-16

/od6/1be{,a/

Tove Fiksdal

årsmøtevalgt
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