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Distriktssekretær 2016-2017 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 - 2016-2017   

Tid:  Lørdag den 11. februar 2017 

Sted:  Clarion Collection Hotell Tollboden – Tollbugaten 43 – N 3044 Drammen  

 

DELTAKERE:                

Guvernør: Terje 

Christensen 

Tilstede VG-Akershus Hans Olaf Teppen Tilstede 

Neste guvernør Heidie 

Ringsby 

Tilstede VG-Buskerud Carl-Erik 

Thielemann  
Tilstede  

Forrige guvernør Eivind 

Sandnes 

Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Steinar 

Birkeland 

Tilstede  VG-Telemark Steinar Johnsen  Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig Ikke 

tilstede 

Distriktskasserer og leder 

Finanskomiteen 
Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede  VG-Sørlandet Karl Petter Nylèn  Tilstede 

Lovkomite-leder Gøran Hurtig  Invitert 

Ikke 

tilstede 

VG-Vestfold Sigurd Hem Tilstede 

Humanitærkomite-leder Brit Rogn Ikke 

invitert  

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Ikke 

tilstede 

Klubbutviklingskomite-

leder 

Roar Hansen Ikke 

invitert 

VG-Viken Marit Warme Tilstede 

KIDNs Prosjektgruppe-

leder 

Ralph 

Castellan 

Invitert 

Tilstede 

VG-Østfold Sverre Kristian 

Bakke 

Tilstede 

Nettansvarlig/webmaster Asbjørn 

Schjølberg 

Ikke 

invitert  

   

Medlemsregisteransvarlig 

og leder Past 

Guvernørkomiteen 

Tove Fiksdal Ikke 

invitert 

   

Konventkomiteleder 

 

Tore Vågsmyr Invitert 

Ikke 

tilstede 

   

PR og  

Utdanningskoordinator 

Hilde Meyer Invitert 

Tilstede 

   

Kiwanisnyttredaktør Ludvik Ervik Ikke 

Invitert 

   

 

 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 14. 

Styret var beslutningsdyktig. 
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DSNR SAK Mrk 

DS 2 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

Guvernør Terje 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.  

Referatgodkjennelse: Referat fra DS ble godkjent uten bemerkninger.  

 

DS 2 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Terje kunne fortelle at KIDNs Eliminate/Morsdagskampanje 2016 var så 

vellykket at det hadde blitt lagt merke til i både KIE og KI, og overrakte Hilde Meyer 

(som var KIDNs «promoteringsgeneral» for denne kampanjen), en 

æresbevisningsplakett som takk for Hildes store innsats. 

Videre gikk guvernøren igjennom kvartalsrapporten, som viste at aktiviteten i klubbene 

i distriktet er stor, og det er viktig at klubbene synliggjør sine aktiviteter i lokalpressen. 

Terje fortalte også at han har foretatt flere hyggelige og nyttige klubbesøk.  

DS 1 er et «endags-møte» med mange saker og Terje håpet på effektiv saksbehandling, 

slik at vi holder oppsatt tidsskjema.   

 

 FASTE POSTER:  

DS 2 LOVKOMITEEN: 

«Unge i Kiwanis»: Komiteen foreslår at «Unge i Kiwanis» gjøres til et pilotprosjekt kalt 

«Unge i Kiwanis – KC-Brunlanes og KC-Kongsberg og Numedal», og at disse to 

klubbene, fom nå og frem til årsmøtet 2017, forholder seg til vedtak fattet på DS 1, for 

deretter å legge frem evaluering/resultat som grunnlag for egen sak på årsmøtet 2017.  

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

B 

DS 2 REVIDERING AV KIDNs STRATEGIDOKUMENT: 

Distriktssekretæren hadde utarbeidet et forslag til ny Strategi/Handlingsplan (heretter 

kalt «strategidokument»), basert på den nye internasjonale I-PLAN. Det nye 

strategidokumentet er ment å være et «rammeverk» for KIDNs fremtidige 

drift/aktiviteter, og skal være dynamisk, dvs revideres hvert år. 

Med tillegg av presiseringer om at klubbene også har anledning til å ha 

aktiviteter/prosjekter rettet mot andre målgrupper enn «barn og unge», samt at ordet 

«prosjekter» sammenstilles med ordet «aktiviteter», ble det fremlagte forslaget 

enstemmig godkjent. 

PS: Det nye strategidokumentet legges ut på KIDNs nettsted – under Visjon og Verdier.   

B 

DS 2 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Distriktssekretæren leste komiterapporten, en meget god og fyldig rapport som viser at 

komiteen arbeider godt. 

Når det gjelder komiteens samarbeid med KIDNs Prosjektgruppe vedr Kiwanisdukker 

så viser det seg at et slikt samarbeid ikke er optimalt, og komiteen foreslår at komiteen 

overtar det fulle og hele ansvaret (herunder innkjøp av Kiwanisdukker og all 

oppfølging der det leveres dukker i områder uten Kiwanisklubber i aktuell nærhet). 

Forslaget ble enstemmig godkjent, og komiteen kan, med umiddelbar virkning, 

tilrettelegge interne komiterutiner i tråd med vedtaket, herunder samarbeidet med 

Klubbutviklingskomiteen.  

R/B 
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Distriktssekretæren sørger for at aktuelle mandater blir endret i henhold til vedtaket. 

Komiteen tilføres kr 40.000 som skal benyttes til innkjøp av Kiwanisdukker samt 

oppfølging av aktuelle dukkeleveringer (se også pkt «disponering av 

administrasjonstilskuddsoverskudd»). 

OBS: Det er komiteens ansvar å finne aktuelle Kiwanisdukkeleverandører. 

PS: På forespørsel fra Marit, VG-Viken, om KIDN kan være en «økonomigarantist» for 

nytt innkjøp av Kiwanisdukker fra Kina (KC-Oslo St. Halvard), kom det klart frem at 

DS verken ønsker eller har anledning til å være en slik «garantist». 

Det ble også minnet om at DS godkjente de forrige innkjøpte Kiwanisdukkene fra Kina, 

med betingelse av at et eventuelt nytt opplag av dukker fra Kina må godkjennes av DS 

ved fremlegging av ny søknad. DS anbefalte at KC-Oslo St. Halvard sendte ut en 

forespørsel til klubbene, slik at klubben fikk vite hvor mange klubber som kan tenke seg 

å kjøpe Kiwanisdukker produsert i Kina. 

KA har sendt en meget fyldig rapport, og rapporten legges ut på KIDNs nettside 

(medlemssiden-komiteer-Albaniahjelpen). 

PS: KA vil i løpet av nær fremtid sende ut et info/søknadsbrev til klubbene.  

DS 2 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Det forelå ingen rapport.     

R 

DS 2 KIDNS PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppeleder Ralph, kunne fortelle at vi hadde fått bevilget penger fra ExtraStiftelsen 

for kun ett av de åtte prosjektene det ble søkt midler om. Prosjektet «Bamble Helsehus» 

hadde fått 180.000 kr. 

Ralph var i gang med å mulig omdefinere/tekstendre noen av de prosjektsøknadene 

som hadde fått avslag, med tanke på innsending av ny søknad. 

Søknadsfrist for nye prosjekter er 15. mars 2017, og klubber/divisjoner som ønsker å 

søke må ta kontakt med Ralph SENEST 1. mars 2017.  

Når det gjelder Gjensidigestiftelsen så hadde Ralph, som representant for KIDN, vært 

på en møte der Gjensidigestiftelsen hadde gitt uttrykk for at de så på Kiwanis som en 

meget seriøs og mulig fremtidig bidragsmottaker (KC- Kongsberg og Numedal har 

tidligere mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen til sine aktiviteter/prosjekter på 

Heistadmoen). 

Ralph sender nå inn en søknad for prosjekt «Kiwanis Ferie – og Fritidssenter», et 

prosjekt som skal dekke alle aktiviteter som foregår i «Kiwanis-huset» på Heistadmoen, 

herunder også innkjøp av selve bygningen. Dette prosjektet er i regi av KC-Kongsberg 

og Numedal, og Divisjon Buskerud 

PS: Klubber som ønsker å søke om bidrag til sine lokale prosjekter, kan ta kontakt med 

Ralph, og her må henvendelsen være Ralph ihende SENEST 30. juni 2017.  

OBS: Det gjøres oppmerksom på at aktivitetene på Heistadmoen nå er offisielt åpnet, og 

klubber som ønsker å benytte seg (og/eller sine målgrupper) av tilbudet kan bare ta 

kontakt med Ralph.      

«Herreløs arv»: 

Denne saken var nå formalisert i departementet, og søknadsfrist er 1. mars 2017.  

Klubber som er interessert i å søke om midler (kun til prosjekter rette mot barn og 

unge) KAN TA KONTAKT MED Ralph for flere opplysninger. 

R 

DS 2 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Det forelå ingen rapport (bortsett fra at medlemsregisteransvarlig sender ut månedlige 

medlemsregisteroppdateringer).  

R 
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DS 2 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Det forelå ingen rapport.   

R 

DS 2 NETTANSVARLIG/WEBMASTER: 

Det forelå ingen rapport.  

R 

DS 2 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Det forelå ingen rapport, men det ble minnet om at frist for innsending av innlegg til 

neste Kiwanisnytt er 25. februar, og at det er i dette nummeret at Divisjon Indre 

Østland skal presentere seg.   

R 

DS 2 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Kollegiet har arbeidet med den viktige saken/et forslag som førte til ekstraordinært 

årsmøte i KI-EF (en sak, hvis det hadde blitt behandlet og vedtatt ville ført til en meget 

lite demokratisk valgprosess i KI-EF). 

DS har tidligere bevilget penger til deltakelse fra KIDN på dette ekstraordinære 

årsmøtet (Gøran, Eivind, Hilde og Heidie). 

Det aktuelle forslaget falt (ble trukket) og beslutningen om å sende representanter fra 

KIDN viste seg dermed å være riktig.  

R 

DS 2 KONVENTKOMITEEN: 

Komiteleder Tore, hadde dessverre måtte melde avbud, men guvernør Terje kunne 

fortelle at Konventene for 2017 (Divisjon Telemark) og 2018 (Divisjon Vestfold) og 2019 

(Divisjon Vestlandet) var i rute.  

Når det gjelder Konvent 2020 så forelå det ingen søknader (fristen er 31.12.2017), og 

klubber/divisjoner oppfordres til å søke (husk at det ligger en ære og stolthet i det få 

arrangere et Konvent). 

VG-Telemark, Steinar, kunne fortelle at de hadde alt under kontroll for Konventet 2017. 

Det var allerede sendt ut en foreløpig informasjon, og påmeldingsskjema vil bli sendt ut 

i nær fremtid.  

OBS: Det er viktig at de komiteer som ønsker å synliggjøre seg med «stand» på dette 

Konventet, tar kontakt med Steinar på sjohns5@broadpark.no snarest mulig.   

R 

DS 2 FINANSKOMITEEN: 

Har arbeidet tett med KIDNs Prosjektgruppe, og har fått kvalitetssikret at 

prosjektmidler er mottatt/benyttet og regnskapsført i henhold til aktuelle bidragsyteres 

betingelser, og vårt eget regelverk.     

R 

DS 2 REGNSKAP 2015-16: 

Distriktskasserer Paul Inge og regnskapsfører Hans-Olaf gikk igjennom regnskapet, 

som nå var revidert i henhold til de punkter som ble bemerket på DS 1. 

DS godkjente regnskapet enstemmig, og regnskapet ble signert.  

Distriktskasserer sørger for at det signerte regnskapet oversendes til revisor, for 

ferdigstillelse av revisorrapport. 

PS: Styreberetningen for Kiwanisåret 2015-16 er ferdigsignert.    

B 

DS 2 BUDSJETT/REGNSKAP 2017-17: 

Distriktskasserer Paul Inge og regnskapsfører Hans-Olaf la frem ajourført regnskap, 

som viste at DS så langt har god økonomikontroll. 

Regnskapet manglet fremvisning «mot budsjett», noe som vil bli gjort når 

regnskapsoversikten fremlegges på årsmøtet 2017.  

Det ble vedtatt at fremtidige regnskapsoversikter som fremlegges, både på DS-møter og 

på årsmøter skal ha budsjettsammenligning.  

R/B 
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 OPPFØLGINGSSAKER:  

DS 2 DISPONERING AV ADMINISTRASJONSTILSKUDDSOVERSKUDD: 

Regnskapet viser at det i balansen er avsatt «frie midler» av avsluttede prosjekters 

administrasjonstilskudd på ca kr 240.000. 

Det ble vedtatt å overføre kr 40.000 til Humanitærkomiteens konto (til komiteens 

arbeid, spesielt rettet mot Kiwanisdukken). 

Videre ble besluttet å anmode klubber/divisjoner om å sende inn søknad om bidrag fra 

restbeløpet til sine aktiviteter/prosjekter (gjelder selvfølgelig også klubber i Sverige). 

Frist for innsending av søknad er SENEST 25. april 2017 (sendes til 

sekretar@kiwanis.no)   

B 

DS 2 KIWANISSYNLIGGJØRING I SVERIGE:  

I VG-Sverige, Mona Hurtigs fravær, leste distriktssekretæren opp et forslag fra Mona, 

hvor hun ber om en bevilgning på NOK 20.000, til gjennomføring av prosjektet 

«Kiwanissynliggjøring i Sverige, med fokus på Kiwanisdukken». 

DS vedtok å bevilge beløpet, under den forutsetning at Divisjon Sverige (som blir 

prosjektets ansvarlig) legger frem en prosjektplan (tiltak, fremdrift, kostnadsoverslag, 

rapportering). 

Det gjøres oppmerksom på at Divisjon Sverige tidligere (budsjettbehandling på DS 1) 

har fått bevilget NOK 10.000 til Kiwanissynliggjøring/klubbutvikling i Sverige. 

Divisjonen har dermed NOK 30.000 til disposisjon i Kiwanisåret 2016-17, og det blir 

spennende å følge dette prosjektet.  

B 

DS 2 ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV KONFERANSER I KIDN:  

Distriktssekretæren har nå lagt inn ansvarsfordelingen i mandatet til guvernørkollegiet 

samt i Kvalitetshåndboken.  

R 

DS 2 JUBILEUMSBØKER-JUBILEUMS-T-SKJORTER: 

Alt var nå sendt ut til klubbene, og lageret av både bøker og T-skjorter er tomt. 

Distriktssekretæren hadde fått bøker som skulle til svenske klubber i retur pga 

underlige tollbestemmelser, og disse bøkene vil bli utlevert til VG-Sverige på 

Kiwaniskonferansen i april. 

R 

DS 2 FELLESTUR TIL PARIS: 

Det var sendt ut invitasjon, og de som er interessert må hurtigst mulig ta kontakt med 

Eivind Sandnes – eisa@tempe.no – og SENEST innen 22. februar 2017.  

R 

DS 2 DISTRIKTSKASSERER 2017-18: 

Det var tidligere sendt ut en henvendelse til klubbene om å komme med forslag på 

distriktskasserer 2017-18, men det forelå ingen forslag. 

DS håper klubbene forstår alvoret i dette og virkelig setter i gang en «vervekampanje» 

for distriktskasserer. Vi MÅ ha en person på plass innen årsmøtet 2017. Hvis ikke har 

ikke KIDN anledning til å drive Kiwanisarbeid. 

PS: Gjerne to personer slik at arbeidet i praksis kan fordeles, selv om det er en som 

registreres som formell distriktskasserer  

Distriktskasserer Paul Inge, lager en oppgaveoversikt, som distriktssekretæren sender 

ut til klubbene. 

R 

DS 2 KIWANIS – EN ÅPEN ORGANISASJON:  

Det ble på DS 1 2015-16, fattet følgende vedtak:  

«Lovkomiteen kunne fastslå at regelverket sier at Kiwanis IKKE er (eller kan defineres) som en 

B 

mailto:sekretar@kiwanis.no
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«åpen» organisasjon.  

Det var stor enighet om at KIDN ønsker å bli definert slik regelverket foreskriver, og heller ta 

konsekvensen av å miste noen eventuelle fremtidige offentlige bidrag». 

Lovkomiteen har også denne gang anbefalt å opprettholde nevnte vedtak, og DS 2 ga 

sin tilslutning til denne anbefalingen. 

 INNKOMNE SAKER  

DS 2 PREMIERING AV BESTE KLUBB/DIVISJON: 

Det ble enstemmig vedtatt å IKKE innføre Distriktets «premiering» av årets 

Kiwanianer. En slik «æresbevisning» er en klubbsak (bl.a. ved å benytte Øien-

medaljen).  

Det ble imidlertid flertall for å opprette en egen «premiering» for «Årets klubb», og 

guvernørkollegiet legger frem forslag til kriterier/jury/plakett på DS 3. 

B 

DS 2 INNKJØP AV OVERSETTERUTSTYR: 

Det ble vedtatt å gå til innkjøp av oversetterutstyr, beregnet oppad til maks NOK 8.000. 

Distriktssekretæren, sammen med PR – og Utdanningskoordinator, fikk fullmakt til å 

gå til anskaffelse.   

B 

DS 2 UNICEF – KIDN – TV-AKSJONER: 

Morsdag 2017: PR – og Utdanningskoordinator Hilde Meyer, informerte om årets 

«Morsdagskampanje», som med et resultat så langt på ca kr 250.000 kan anses å være 

vellykket. Det vil alltid kunne ønskes mer synliggjøring av selve Kiwanisnavnet, men i 

årets kampanje har vi lykkes bedre enn tidligere. 

Les mer på KIDNs nettsted. 

TV-aksjon 2017: Det er UNICEF som har fått årets TV-aksjon med fokus på «Gi flest 

mulig barn i krig og konflikt, en fremtid». 

Kiwanis har fått tilbud om å stille med representanter i Fylkeskomiteene, og 

klubber/divisjoner bes melde personer til Hilde (prkontakt@kiwanis.no ). 

PS: Det er allerede kommet inn fra Østfold – Indre Østland (Hedmark og Oppland) – 

Sørlandet (Aust Agder og Vest Agder). 

Mer info kommer etter hvert. 

R 

DS 2 ENDRING AV ÅRSMØTEREGLENE: 

Det har vært en viss diskusjon rundt avstemningene på våre årsmøter, bl.a. hvilket 

antall delegater skal tellekorpset bruke som grunnlag for opptelling/avstemning. 

Lovkomiteen har derfor fremmet følgende endringsforslag til Årsmøteregler 

(Forskrifter § 19), slik at Pkt 10 skal lyde: 

«Antall avgitte stemmer utgjør grunnlaget for avgjørelsen om hvor mange som har stemt, for 

eller i mot eller avstått».  

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

B 

DS 2 UNGDOMSCAMP I KI-EF: 

KIDN har tidligere sendt representanter til KI-EFs ungdoms-camp, og det ble vedtatt å 

dekke kostnadene for 2 personer til årets ungdoms-camp. 

Årets «camp» foregår på to steder til forskjellige tider: 

17.-23. juli 2017: Belgia. 

31.-juli – 6. august 2017: Lichtenstein  

Medlemmer av KC-Brunlanes og KC-Kongsberg og Numedal bes ta kontakt med PR – 

og Utdanningskoordinator Hilde ( prkontakt@kiwanis.no ). 

B 

mailto:prkontakt@kiwanis.no
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 ORIENTERINGSSAKER  

DS 2 KIWANISKONFERANSEN 2017: 

Det er utsendt invitasjon, med påmeldingsfrist 17. mars 2017.  

Neste guvernør Heidie (konferanseansvarlig) henstilte til viseguvernørene å 

fremskynde valget på neste viseguvernør (de som skal innkalles til nevnet konferanse), 

slik at alle er klare innen konferansen.    

R 

DS 2 KIF-STYREKANDIDATER: 

Distriktssekretæren hadde sendt ut forespørsel om kandidater til styreverv i det 

internasjonale Fondet (KIF), men ingen hadde meldt seg, noe distriktssekretæren har 

meddelt KIF. 

R 

 EVENTUELT  

DS 2 1: BØR KIDN HA EGEN «TRAINIE» SOM SENDES TIL 

TRENINGSKONFERANSER PÅ INTERNASJOINALT NIVÅ: 

KIDN har tidligere praktisert å sende neste guvernør på aktuelle treningskonferanser, 

mens andre distrikter har valgt å sende egne «trenere». 

For å avlaste «neste guvernører» ble det vedtatt at aktuelle «neste guvernør» står fritt til 

selv å reise eller utpeke stedfortreder. 

2: KIWANISSYNIGGJØRING (DS-MØTER (OG ANDRE AKTUELLE MØTER): 

Det ble vedtatt å gå til innkjøp av en roll-up som skal benyttes i aktuelle tilfeller (kan 

oppbevares av aktuelle guvernør eller PR- og Utdanningskoordinator). PR - og 

Utdanningskoordinator Hilde Meyer, fikk fullmakt til å fremskaff adekvat roll-up.  

3: ETISKE REGLER FOR KLUBB-ADMINSITRASJONSTILLEGG: 

Noen klubber er usikre på hvor mye som kan overføres fra humanitære aksjoner til 

driftskontoen. 

Dette er nedfelt i Håndbok for Tillitsvalgte, med følgende ordlyd: 

Dekning av administrative kostnader.  

Inntekter som kommer til klubbene uten innsats fra klubbene. 

Innkomne midler går i sin helhet til humanitærkonto (gjelder f.eks. Bingoinntekter). 

Dokumenterbare kostnader dekkes. 

Inntekter som kommer til klubbene med begrenset innsats fra klubbene 

Klubbene kan beholde inntil 15 % til dekning av administrative kostnader. 

Inntekter som kommer til klubbene ved egeninnsats fra klubbene.  

Klubbene kan beholde inntil 30 % av nettoresultatet til dekning av  

egeninnsats/ administrative kostnader. 

4: DS 3: Dette møtet er et 2-dagers møte (lørdag og søndag), og det ble bestemt å holde 

lørdagsmøtet på Kiwanishuset på Heistadmoen. Mer info/detaljer vil bli sendt ut. 

 

 MØTET HEVET 

Guvernør Terje takket for gode saksinnspill og gode beslutninger, - men uttrykte en viss 

skuffelse over at så mange forlot møtet før det ble hevet.    

 

Referent: Dag Gladsø – distriktssekretær   
 

AKTUELLE FORKORTELSER:R (rapportering) - B (beslutning/vedtak) - DM (divisjonsmøte) - VG (viseguvernør) – 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). 


