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Distriktssekretær 2014-2015 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 gaver – etter skattelovens § 6-50) 

 

Distriktssekretæren           www.kiwanis.no 

   

 
Referat fra Distriktsstyremøte nr. 2 - 2014-2015   

Tid: Lørdag den 7. og søndag den 8. februar 2015 

Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden – Tollbugaten 43 – 3044 DRAMMEN 

 

Deltakere:           Revidert 19.02.2015 

Guvernør: Hilde Meyer Tilstede VG-Akershus Niels Chr. Pedersen 

v/ Tove Fiksdal 

Tilstede 

Neste guvernør Eivind 

Sandnes 

Tilstede VG-Buskerud Carl-Erik 

Thielemann  
Tilstede 

Forrige guvernør Mona Hurtig Tilstede VG-Indre Østland Jan Erik Vestli Tilstede 

Foreslått guvernør Terje K. 

Christensen 

Tilstede VG-Telemark Kari Rasmussen Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede VG-Sverige Berith Helsing Ikke 

tilstede 

Distriktskasserer  Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede VG-Sørlandet John Rune 

Ingebretsen 

Tilstede 

Kontrolkomite  Ikke 

invitert 

VG-Vestfold Heidie Ringsby Tilstede 

Lovkomiteen Gøran Hurtig  Invitert - 

tilstede 

VG-Vestlandet  Paul Mannes Tilstede 

Humanitærkomiteen 

(tilstede v/foreslått 

guvernør) 

 Ikke 

invitert 

VG-Viken Kari Bergqvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite 

(tilstede v/komitemedlem 

Kåre Vold) 

 Ikke 

invitert 

VG-Østfold Olav R. Haugen Tilstede 

Prosjekt-koordinator 

(invitert til eget pkt på 

lørdag) 

Ralph 

Castellan 
Invitert -

ikke 

tilstede 

   

Prosjekt-koordinator 

(tilstede under eget pkt på 

lørdag) 

Kåre Vold Invitert - 

tilstede  

Nettansvarlig  Ikke 

invitert 

Medlemsreg.ansvarlig 

(tilstede som 

stedfortredende VG- 

Akershus) 

 Ikke 

invitert 

Past guv.-komite 

(tilstede som 

stedfortredende 

VG-Akershus) 

 Ikke 

invitert 

Prosjekt ELIMINATE 

(tilstede v/VG- 

Buskerud) 

 Ikke 

invitert 

Konventkomite 

(tilstede under  

 eget pkt på lørdag) 

Tore Brynslund  Invitert -

tilstede  

Finanskomite 

(tilstede v/d-kasserer) 

 Ikke 

invitert 
   

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 15  

Styret var beslutningsdyktig. 

mailto:sekretar@kiwanis.no
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LØRDAGSMØTET              Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 2 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

Guvernør Hilde åpnet møtet, 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 etter noen mindre sakstidspunktendringer. 

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

 

DS 2 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Hilde ga en orientering fra sine guvernørreiser til KI og KI-EF, samt sin 

tilstedeværelse (Kiwanissynliggjøring) på møter i Frivillighet Norge og prosjekt 

«Samspill» i Skien. 

Hun hadde også representert KIDN under bisettelsen av Kjell Strøm (KC-Fredrikstad). 

Hun kunne videre meddele at klubber i KIDN som ønsker å starte ny klubb vil kunne få 

økonomisk bidrag fra KI-EF (ta kontakt med Hilde for detaljer). 

Deretter ble Hildes deltakelse under «God Morgen Norge» vist på «skjerm», og Hilde 

fikk STOR applaus for sin herlige opptreden. Denne TV-opptreden var i forbindelse 

med aksjonen «Kiwanis kupper Mors-dagen», til inntekt for Eliminate/Unicef. 

Applausen gikk også til neste guvernør Eivind, som sammen med Hilde og firma 

SPRING, har maktet å få dette til. 

 

 FASTE POSTER:  

DS 2 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiterapporten ble fremført av distriktssekretæren, og komiteen hadde to konkrete 

spørsmål: 

1: Er det en forglemmelse at komiteen ikke er invitert til DS 2 ? 

SVAR: Guvernøren har bestemt, for å spare penger, at færrest mulig komiteer skal 

innkalles til DS-møter, derfor er ikke Kontrollkomiteen invitert.  

2: Kontrollkomiteen mener Finanskomiteens mandat er sammenfallende med 

Kontrollkomiteens mandat ? 

SVAR: Finanskomiteen er en komite som Distriktet er pålagt å opprette (se KIs lover), 

og Finanskomiteens oppgaver/ansvar, slik det tydelig fremgår av komiteens mandat, er 

kun å kvalitetssikre økonomi- og rapporteringsrutiner vedr KIDNs eksterne 

prosjekter/prosjektmidler, og berører dermed ikke Kontrollkomiteens mandat.  

For øvrig presiserte Kontrollkomiteen også denne gang, viktigheten av at ALLE 

Distriktets komiteer må være flinkere til å sende sine aktivitetsrapporter til 

Kontrollkomiteen, til fastsatt tidsfrist. 

Divisjon Telemark fremla forslag om at en representant for Kontrollkomiteen inviteres 

til DS-møter for selv å fremlegge sin rapport under komiteens agendapunkt. 

Sittende DS kan selvfølgelig ikke binde opp kommende DS, men forslaget fikk 

tilslutning for gjenstående DS-møter inneværende Kiwanisår. 

Komiterapporten legges ut på KIDNs nettside. 

 

R/B 
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DS 2 HUMANITÆRKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteleder Terje Christensen (som også er foreslått guvernør) ga følgende orientering: 

Samarbeidsavtalen med MHU skal evalueres og komiteen er i gang med utarbeidelse 

av et evalueringsgrunnlag som i nær fremtid skal sendes ut til klubbene. 

Sommerleir BC og MHU 2015 manglet litt i forhold til budsjett, og det vil bli sendt ut et 

skriv om dette til klubbene. Info om når sommerleirene skal foregå blir lagt ut på 

KIDNs nettside. 

Kiwanismodellen: Komiteen har så langt ikke mottatt noen klubbhenvendelser, men er 

oppmerksom på at flere klubber har aktiviteter som defineres under Kiwanismodellen. 

Komiteen hjelper gjerne andre klubber med Kiwanismodelligangsetting.   

Albaniahjelpen: Styret i Albaniahjelpen har antydet å foreta en styrt avvikling av sine 

hjelpetjenester, med avviklingstidspunkt 31.12.2017, men styret håper de kan finne 

resurspersoner som gjør at en slik styrt avvikling ikke blir aktuelt. 

Albaniahjelpens «primus motor», Falk Bakke var utnevnt til æresborger av byen 

SHKODER, for sin innsats gjennom mange år i Albaniahjelpen. 

Kiwanisdukken: Veldig god mediedekning i forbindelse med firma SPRINGs 

pressemelding. Flere gode reportasjer i lokale media (se også referatets pkt «Evaluering 

Kiwanissynliggjøring- Kiwanisdukken»). 

Komiteen har fått tilbud fra KC-Konnerud om levering av Kiwanisdukker, og deres 

produsent har kapasitet til å kunne bli «sentralleverandør». Komiteen vil i nær fremtid 

sende ut mer informasjon om dette, men minner klubber, som selv ikke har egne 

produsenter, om at også KC-Oslo St. Halvard leverer godkjente Kiwanisdukker.   

Videre minner komiteen om at det tidligere er vedtatt at ALLE som leverer 

Kiwanisdukker til sykehus og andre aktuelle mottakere skal melde dette til komiteen.  

Komiteen skal også innskjerpe overfor KIDNs fellesprosjekter (BC og MHU) at de blir 

mer aktive med å synliggjøre Kiwanis som samarbeidspartner. 

 

B 

DS 2 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komitemedlem Kåre Vold (som også er prosjektkoordinator) ga følgende orientering: 

Komiteens aktiviteter overfor eksisterende klubber er stor. Komitemedlemmene Roar 

Hansen og Roger Berg har besøkt mange klubber, med positiv respons. 

Komiteens aktiviteter overfor nyklubbdannelse i Norge (Ralph Castellan og Kåre Vold) 

er i gang, og det er sendt Kiwanisdukker til 5 steder. Ralph har besøkt Molde og 

Kristiansund, og komiteen fortsetter arbeidet her i henhold til betingelsene i prosjektet 

fra ExtraStiftelsen, og forsøker samtidig å koble Kiwanismodellen sammen med 

Kiwanisdukken, slik det suksessfullt er gjort på Kongsberg. 

Komiteen er klar på at det må være personlig besøk/levering av Kiwanisdukken for å få 

et effektivt resultat, og kostnader i den forbindelse dekkes av aktuelle prosjektmidler. 

Komiteens aktiviteter overfor nyklubbdannelse i Sverige (Mona Hurtig) er også i gang 

da det nå er laget Kiwanisbrosjyrer på svensk. 

PS: Aktivitetsidèbanken er nesten ferdig. Det gjenstår kun litt forenkling av mottatt 

innspill. 

Komiteen foreslo selv en endring i sitt mandat, da mandatteksten manglet en 

henvisning vedr nyklubbdannelse. Endringen ble vedtatt, og revidert mandat legges ut 

på KIDNs nettside. 

R/B 
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DS 2 PROSJEKTKOORDINATORENE ORIENTERER: 

Prosjektkoordinator Kåre Vold var så langt tilfreds med sin opplæring, men mente han 

fortsatt hadde læringspotensial.  

Søkeprosessen via Tilskuddsportalen hadde ført til innsending av 7 søknader, hvorav 

kun en fikk tildeling (Sykehusklovnene – Haugesund NOK 300.000).  

For øvrig var nå avslutningsprosessen vedr prosjekt Kiwanisdukken/ExstraStiftelsen 

under kontroll. 

Det ble bestemt at prosjektkoordinatorene sender ut melding til klubbene om frister og 

aktuelle prosjekttemaer, etter hvert som disse blir aktuelle. 

Mandatteksten ble endret i samsvar med dette, og revidert mandat legges ut på KIDNs 

nettside.  

R/B 

DS 2 FINANSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Paul Inge Paulsen orienterte om komiteens arbeid, som i hovedsak dreier 

seg om å få regnskap – og rapporteringssystem tilrettelagt slik at rutinene er i henhold 

til prosjektbidragsyternes (f.eks. ExtraStiftelsen) betingelser. 

Komitemandatet ble vedtatt, og legges ut på KIDNs nettside. 

R/B 

DS 2 NETTANSVARLIG/WEBMASTER ORIENTERER/RAPPORTER: 

Distriktssekretæren fremla rapport fra Asbjørn Schjølberg, og rapporten viste at 

nettansvarlig har gjennomført det DS tidligere har vedtatt vedr gamle og nye nettsider.  

Viktigheten av at alle klubber har sin egen klubbnettside understrekes, og Asbjørn ber 

aktuelle klubber ta kontakt. 

Forslaget til nettansvarligmandat ble godkjent, og legges ut på KIDNs nettside.  

R/B 

DS 2 PR-KOORDINATOR ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Dette er et nyopprettet verv/ansvarsområde og Tore Brynslund har takket JA til å ta 

oppgaven. 

Erfaringen så langt med en slik «PR-koordinator» viser imidlertid at koordinatorens 

tiltenkte oppgaver bør legges inn under guvernørkollegiet. 

Det ble dermed bestemt å legge ned vervet som «PR-koordinator», og mandatet til 

guvernørkollegiet blir endret tilsvarende. 

R/B 

DS 2 KONVENTKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteleder Tore Brynslund ga en orientering om komiteens arbeid så langt, og kunne 

melde at Konventene, både for 2015 (Drammen) og 2016 (Mastemyr) var under kontroll. 

Det forelå søknad fra Divisjon Telemark om arrangering av Konvent i 2017, og DS 

godkjente søknaden. 

Tore ba viseguvernørene begynne å tenke på Konvent i 2018, og nevnte bl.a. at det nå er 

en stund siden Divisjon Vestfold foresto Konventarrangement.  

R/B 

DS 2 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Ass. Komiteleder, Tove Fiksdal (som var tilstede som stedfortredende VG i Divisjon 

Akershus) orienterte om komiteens arbeid, som nå vesentlig omhandlet 

«Jubileumsboken». Tove leste en statusrapport, skrevet av Kåre Sørby, som viser at 

redaksjonsgruppen fortsatt er ajour i forhold til tidligere vedtak om fremdrift og 

økonomi.  

 

 

R 
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DS 2 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Tove Fiksdal (som var tilstede som stedfortredende VG i Divisjon Akershus) orienterte 

om sitt arbeid, og kunne melde at oppdateringen av medlemsdatabasen, så langt, har 

gått greit. 

 

Dessverre ble KC-Lillestrøm nedlagt i november/desember, men 8 av medlemmene har 

meldt overgang til KC-Skedsmo. 

Tove presiserte viktigheten av at klubbene bruker «membersform» ved 

medlemsopplysningsendringer, og minnet også om at det nå skal foretas 

klubbtillitsvalg, og at klubbene der må bruke «klubbvalgskjema». 

Alle aktuelle skjemaer ligger på KIDNs nettside. 

R 

DS 2 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Leder for komiteen, Carl-Erik Thielemann (som var tilstede som VG-Buskerud), ga en 

god orientering om status, og SMS-kampanjen som er i gang har så langt vært SVÆRT 

vellykket, ikke minst pga guvernør Hildes opptreden på TV. 

Beløpsstatus for KIDN (inkl. SMS-kampanjen») er NOK ca 1.9 mill. 

KIDNs Fond (SKIDNF) har bevilget NOK 25.000 til dekning av kostnader til nevnte 

SMS-kampanje. 

Carl-Erik oppfordrer fortsatt klubbene til å bli «modellklubber». Det er bare å ta kontakt 

med Carl-Erik. 

PS: Forrige guvernør Mona undersøker muligheter for en lignende SMS-kampanje i 

Sverige. 

R 

DS 2 EVALUERE KIWANISSYNLIGGJØRINGEN (Kiwanisdukken) DEN 21.01.2015: 

Guvernør Hilde og neste guvernør Eivind kunne melde at denne »synliggjøringen» var 

vellykket. Det var flere klubber som hadde benyttet SPRINGs pressemelding, og fått 

god lokal mediedekning. Tilbakemeldinger på diverse facebooksider viser også at 

denne Kiwanisdukkekampanjen var vellykket.  

PS: I ettertid har også radioprogrammet «NorgesGlasset»(på NRK) hatt en reportasje 

hvor en mor og datter, på St. Olavs Hospital, Trondheim, fortalte om sine positive 

opplevelser ved bruk av Kiwanisdukken (se også referatets pkt «Humanitærkomiteen 

orienterer»). Se også KIDNs egen facebookside. 

R 

DS 2 SPRING (generell PR + Drammen 2015/barnas dag + training): 

Dessverre kunne ingen representanter fra firma SPRING være tilstede, og guvernør 

Hilde og neste guvernør Eivind fremla en rapport/oversikt over samarbeidet med 

SPRING. Rapporten viser at Hilde og Eivind, i henhold til vedtak fattet på DS 1, har 

hatt flere møter med SPRING vedr. prosess og aktiviteter/tiltak. Stikkordene har hele 

tiden vært: Omdømmebygging/Kiwanisidentitet og Kiwanissynliggjøring, med fokus 

på Kiwanisdukken og Kiwanismodellen. 

Rapporten/oversikten er vedlegg til dette referat, og vil også bli lagt ut på KIDNs 

nettside. 

Hilde og Eivind fikk kompliment for vel utført arbeid. 

R 

DS 2 INNKJØP AV JUBILEUMS T-SKJORTER (benyttes under Konventet i Drammen 

2015): 

Det forelå 2 tilbud, hvorav det rimeligste ble valgt (tilbudet er levert av Asbjørn 

Schjølberg, på vegne av firma Joker Event Trykk og Reklame).  

T-skjortene selges til medlemmene for NOK 100 pr stk, og det vil bli sendt ut en 

bestillingsliste. 

R/B 
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 SØNDAGSMØTET.  

Her var kun administrasjonen og viseguvernørene, dvs de som har stemmerett, samt 

ledere av Lovkomiteen, tilstede. 

 

DS 2 GUVERNØREN OPPSUMMERER LØRDAGSMØTET: 

Guvernør Hilde takket for fine innspill og positiv atmosfære under saksbehandlingene 

på lørdag. 

Divisjon Viken fremla ønske om at alle VG, på DS-møter, gis mulighet til å rapportere 

fra sin Divisjons aktiviteter. Hilde henviste her til tidligere DS-vedtak om at det er den 

nye «Aktivitetsidèbanken» som skal være aktivitetsutvekslingsforum (dette for å spare 

tid på DS-møtene) men at Divisjonenes klubbaktiviteter skal rapporteres.  

Da det tidligere er vedtatt at kvartalsrapportskjema skal benyttes som rapportskjema 

for den enkelte klubbs (og dermed Divisjon) klubbaktiviteter, ble det bestemt at 

Divisjonenes klubbaktivitetsrapportering, i fremtiden, skal tas under punktet 

«Guvernørens kvartalsrapport». 

R/B 

DS 2 5-ÅRS KLUBBUTVIKLINGSPLAN: 

På årsmøtet 2014 fikk DS fullmakt til å utarbeide en 5-års Strategiplan 

(klubbutviklingsplan), og DS ga guvernør Hilde og neste guvernør Eivind oppdraget 

med å fremlegge en planskisse. 

Planskissen er under arbeid, og vil bli fremlagt til behandling på DS 3. 

PS: I denne planen inngår arbeidet med tilrettelegging av såkalt «e-Kiwanis». 

R 

DS 2 LOVKOMITEEN ORIENTERER (herunder ny distriktslov): 

Gøran gikk igjennom loven slik den foreligger, og ga gode forklaringer/utdypninger på 

aktuelle punkter. 

DS hadde tidligere fått utlevert lovens oversatte utgave (norsk og svensk) og hadde 

kommet med sine innspill. 

Lovkomiteen tar innspillene til etterretning, og bearbeider oversettelsene, med tanke på 

fremlegging av et konkret forslag til behandling på DS 3. 

R 

DS 2 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Distriktskasserer Paul Inge Paulsen fremla sin rapport til Kontrollkomiteen, og gikk 

deretter igjennom regnskap mot budsjett for 1. kvartal 2014-15. 

Det var ingen vesentlige bevegelser som påvirker vedtatte budsjett. 

Divisjon Telemark forespurte om årsaken til at beløpet på «Jubileum/Markedsføring» 

var høyere enn beregnet (kr 75.000 mot kr 50.000), og guvernør Hilde kunne melde at 

den vellykkede Kiwanisdukkekampanjen var blitt litt dyrere enn forventet. 

Beløpet kr 75.000 var imidlertid fortsatt innenfor årsmøtevedtatt budsjettpost, og 

administrasjonen har, i henhold til vedtak (se Kvalitetshåndboken, nederst på side 15), 

anledning til å justere de enkelte budsjettposter. 

Det ble bestemt at distriktssekretæren, for fremtiden, sender ut en informasjon til DS-

medlemmene når slike justeringer anses å være vesentlig. 

For øvrig har KIDN for tiden god likviditet, og distriktskasserer fikk oppdraget med å 

sjekke mulighet for høyrentekonto på likviditetsoverskudd. 

PS: Distriktskasser fikk i oppdrag å lage en oversikt (enkel spesifikasjon) over hva 

medlemskontingenten til KI-EF og KI egentlig dekker. KIDNs regnskap viser, grovt 

regnet, at medlemskontingenten er fordelt med 60 prosent til KIDN og 40% til KI-EF/KI, 

og det vil være interessant å se hva KIDN får igjen for kontingenten til KI/KI-EF.  

R/B 
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DS 2 REGNSKAP FOR KIWANISÅRET 2013-14 

I fravær av distriktskasserer 2013-14, Kjell Lilletvedt, stilte KIDNs regnskapsfører Hans 

Olaf Teppen velvillig opp og gikk igjennom regnskapet slik det nå foreligger.  

Regnskapsføringen gjøres nå med et regnskapssystem (Mamut) som gjør selve 

regnskapsføringen enklere og fordelingen på de enkelte postene/kontoene mer 

synliggjort og forståelig. 

I forbindelse med tidligere føring av mottatte/brukte prosjektmidler gjenstår litt 

kontrollarbeid på enkelte poster, før regnskapet kan sendes til revisor. 

Hans Olaf kunne imidlertid love at ferdig revidert regnskap (inkl Konventregnskapet) 

vil bli fremlagt på DS 3. 

DS takket Hans Olaf for god orientering. 

 

R 

DS 2 INFORMASJONSFORMIDLING: 

DS er enig at elektronisk informasjonsformidling kan være svært effektivt, men det er 

viktig å finne balansen mellom definisjonen «nødvendig – og ikke nødvendig» når 

informasjon skal sendes direkte til det enkelte medlem. 

Det ble bestemt at Kiwanisnytt skal sendes ut direkte (e-post) til det enkelte medlem (i 

tillegg til å bli lagt ut på KIDNs nettside). Annen direkteinformasjon(e-post) vil bli 

vurdert i det enkelte tilfelle. 

Det kan også vise seg å være effektivt å sende ut SMS-meldinger, og som en 

prøveordning vil det, når et aktuelt informasjonsbehov oppstår, bli sendt SMS til DS-

medlemmene. 

 

R/B 

DS 2 BEHANDLINGSRUTINER VED AKTUELLE, NØDVENDIGE AVGJØRELSER: 

DS er enig at det er vanskelig å være en aktiv og dynamisk organisasjon hvis alle 

avgjørelser KUN kan tas 4 ganger i året (på DS-møter). 

Det ble bestemt at saker som krever rask behandling sendes til DS-medlemmene pr. e-

post og med SMS-melding, med angitt behandlingsfrist. De som ikke gir tilbakemelding 

innen angitte behandlingstidsfrist kan ikke regne med å bli vurdert ved aktuelle saks 

avgjørelse/beslutning. 

 

B 

DS 2 GUVERNØRENS ÅRSKVARTALSRAPPORT 2013-2014: 

Forrige guvernør kunne dessverre, pga misforståelse, ikke legge frem rapporten, men 

den er i ettertid lagt ut på KIDNs nettside. 

Rapporten viser at KIDN er et meget aktivt Distrikt, og klubber og Divisjoner bør bruke 

rapporten som et virkemiddel i Kiwanissynliggjøring. 

 

R 

DS 2 GUVERNØRENS KVARTALSRAPPORT NR 1: 

Guvernør Hilde gjennomgikk rapporten som viser at KIDN fortsatt er et meget aktivt 

Distrikt, og anmoder alle om å bruke rapporttallene i Kiwanissynliggjøring. 

Rapporten er vedlegg til dette referat. 

 

 

 

 

 

 

R 
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DS 2 BRUK AV GUVERNØRENES AKTIVITETSRAPPORTER (kvartalsrapporter og 

årsaktivitetsrapporter) I KIWANISSYNLIGGJØRING: 

DS er enig i distriktssekretærens påstand om at guvernørens «årsaktivitetsrapport» 

(sammenstilling av respektive års kvartalsrapporter) både har Kiwanishistorisk verdi 

og Kiwanissynliggjøringsverdi. 

Det ble vedtatt følgende rutiner (som nedfelles i Kvalitetshåndboken): 

1: Alle guvernører plikter å sammenstille respektive års kvartalsrapporter til en 

«årsaktivitetsrapport». 

2: Rapporten sendes DS, alle klubber, legges ut på KIDNs nettside og synliggjøres på 

aktuelle facebooksider, innen utgangen av oktober respektive år. 

3:Distriktssekretæren sender rapporten (pressemelding) til alle aktuelle media (NTB, 

ABN, NRK o.l.).  

B 

DS 2 KANDIDAT TIL VERVET SOM KI-EFs STYREMEDLEM I KI: 

Ingen kandidater har meldt seg. 

R 

DS 2 KANDIDAT TIL VERVET SOM VISEPRESIDENT I KI-EF 2015-16: 

Ingen kandidater har meldt seg.  

R 

DS 2 KANDIDAT TIL VERVET SOM STYREMEDLEM I KIF: 

Ingen kandidater har meldt seg. 

R 

 OPPFØLGINGSSAKER: 

INGEN 

 

 INNKOMNE SAKER  

DS 2.04 GUVERNØRENS/DS-RUTINER VED DØDSFALL: 

DS er enig i at dette er et meget følsomt tema, og besluttet at DS ikke skal legge noen 

føringer. Det er opp til den enkelte klubb å bestemme hvordan de ønsker å forholde seg 

i slike tilfeller. 

Det åpnes heller ikke for «Minneord-innlegg» i Kiwanisnytt, men klubber som ønsker å 

gi en kortfattet info kan ta kontakt med Kiwanisnyttredaktøren. 

 

B 

DS 2.05 TILBUD OM SAMARBEID MED FIRMA PROVISO EVENT: 

Tilbudet var innkommet etter at innkalling/saksliste var utsendt. 

Firma tilbyr arrangementstjenester, dvs  planlegge, markedsføre, registrere deltakere, 

sende ut fakturaer, osv.   

DS var enige om å takke «NEI» til tilbudet da nevnte tjenester dekkes gjennom KIDNs 

aktuelle organer. 

 

B 

DS 2.06 BREV FRA ÅGE BREIBY: 

Brevet var innkommet etter at innkalling/saksliste var utsendt. 

DS-medlemmene hadde imidlertid rukket å lese brevet, og anser at DS, i alle de 

punktene som er listet opp i brevet, har forholdt seg til tidligere demokratiske vedtak 

og bestemmelser, forankret i klubbene.  

DS ser ikke behov for å gå videre med denne saken. 

 

 

B 
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 EVENTUELT 

Ingen vesentlige saker ble behandlet 

 

 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 2 Guvernør Hilde opplyste at klubber som ønsker å hedre et medlem, nå i 

Kiwanisjubileumsåret, kan kjøpe en «Centennial Award» til USD 1.500.  

For mer info ta kontakt med Carl-Erik Thielemann.  

 

 

 MØTET HEVET 

Guvernør Hilde takket også denne gang for flotte innspill, positive holdninger og gode 

beslutninger.  

Hun hevet møte og ønsket alle vel hjem  

 

 

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) 

 

 

Referent:  
Distriktssekretær Dag Gladsø 

 
 

 
 

 
 


