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

 

KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN         www.kiwanis.no 

   

 
MANDAT – ARBEIDSOPPGAVER (revidert på DS 2 2016-17) 
 

Komiteen har følgende medlemmer: 

Roar Hansen – komiteleder (ansvar for klubbutvikling i eksisterende klubber). 

Roger Berg – komitemedlem (ansvar for klubbutvikling i eksisterende 

klubber). 

Mona Hurtig (VG-Sverige) – komitemedlem (ansvar for nyklubbdannelse i 

Sverige). 

PS: Guvernørkollegiet stiller som resurs for komiteen. 
 

Komiteen skal være et ressurssenter for klubbene og for Distriktsstyret. 

Komiteen skal være klubbene behjelpelig med å utarbeide godt 

informasjonsmateriell. Materiellet skal være i tråd med klubbenes ønsker og 

behov, og skal være egnet til bruk i kampanjer og aksjoner for å fremme 

medlemsøkning. 

Komiteen skal også tilrettelegge/utarbeide informasjonsmateriell rettet mot 

nyklubbdannelse. 

KOMITEEN SKAL: 

1: Gjennom målrettede tiltak, herunder utvikling av tilpasset materiell, 

hjelpe klubbene i å opparbeide gode møterutiner, gode 

rapporteringsrutiner og gode aktiviteter. 

2: Bidra til å videreføre og utvikle ideer/tiltak fra klubber som lykkes med 

medlemsøkning til klubber som har vanskeligheter. 

3: Ha fokus på klubber som sliter og prioritere bruken av komiteens 

resurser til å hjelpe disse på en positiv måte. 

4: Kommunisere på en positiv måte og hjelpe klubber med alternative 

løsninger for å skaffe nye medlemmer, for eksempel gjennom opprettelse 

av satellittklubber. 
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5: Fremme en god fordeling og balanse av medlemmer av begge kjønn slik 

at vi sikrer best mulig grunnlag for fremtidig medlemsøkning. 

6: Tilrettelegge tiltak/aktiviteter rettet mot nyklubbdannelse. 

7: Samarbeide tett med Humanitærkomiteen, spesielt med tanke på 

Kiwanisdukken (se Humanitærkomiteens mandat). 

 

Komiteens målsetning for 2016-17: 

 

A: Videreføre klubbutviklingsprosjekter som allerede er inngått, og som 

eventuelt vil bli inngått (f.eks. via ExtraStiftelsen). 

 

B: Utarbeide planer for nyklubbdannelse i Sverige, i samarbeid med 

Viseguvernør for Divisjon Sverige. 

 

C: Bidra til å oppnå Distriktets mål, nedfelt i Distriktets Strategiplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMITEEN HAR EGEN BUDSJETTPOST. 


