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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 mottaker av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50) 

 

KIWANISKONFERANSEN 2017                          www.kiwanis.no 

   

 

REFERAT FRA KIWANISKONFERANSEN 22.. OG 23. APRIL 2017 

Konferansen ble avholdt på Scandic Park Hotell, Drammen, med representasjon fra 26 

klubber (32 klubbdeltakere og 22 fra administrasjonen og komiteene).  

LØRDAG 22. APRIL 

«ÅPNING M/VELKOMST» 

Kiwanishymnen ble avspilt, og sittende guvernør Terje K. Christensen ønsket velkommen, 

lånte bort sitt guvernørkjede til Heidie, som formelt åpnet Konferansen og uttrykte 

ydmykhet overfor sitt verv og sitt ansvar, og håpet hun maktet å vise seg tilliten verdig. 

Hun ga ordet til KI-EF President elect, Pierro Grasso, som takket deltakerne for sitt 

Kiwanisengasjement. Han fremholdt at viktigheten av at ALLE klubbene i KI-EF hadde et 

prosjekt som kan defineres som «Happy Child», og uttrykte glede over å ha registrert at 

mange av klubbene i KIDN allerede hadde et slikt prosjekt. 

Han appellerte også til at mange kom til Konventet i Paris for å stemme på Hilde Meyer som 

KI-EF visepresident.   

 

Deretter overtok PR- og utdanningsansvarlig, Hilde Meyer, med opprop og praktiske 

opplysninger, og håpet at all diskusjon ville bli gjennomført med det «Kiwanianske 

kroppsspråk»: Høye munnviker og lave skuldre  . 

 

«HVORFOR MOTIVASJONSKONFERANSE » 

Heidie fremhevet viktigheten av å bli bedre kjent, bygge gode relasjoner, utveksle erfaringer, 

noe som er nødvendig for at vi alle skal kunne arbeide godt sammen (SAMMEN ER VI 

STERKE).  

Det er også VIKTIG at den enkelte VG kjenner «sine» klubber, og melder ifra til guvernøren 

og aktuelle distriktskomiteer hvis det er behov for hjelp i en eller annen form.   

 

«KLUBBPRESIDENTEN» 

Oppgaver/ansvar er nedfelt i håndboken for tillitsvalgte. 

For øvrig var alle enige om at klubbpresidenten er nøkkelpersonen i hele 

Kiwanisorganisasjonen. Presidenten skal motivere, inspirere, rose/takke og utøve godt 

lederskap. 

Det er også SVÆRT VIKTIG at presidenten setter sammen sine komiteer på et så tidlig 

tidspunkt at f.eks. møteprogram er ferdig i god til før aktuelle Kiwanisår. 

Viktig er det også å sørge for at kvartalsrapporter (og andre 

medlemsregisterrapporter/skjemaer) blir sendt til aktuelle mottakere innen aktuelle 

tidsfrister.  
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«VISEGUVERNØREN » 

Oppgaver/ansvar er nedfelt i håndbok for tillitsvalgte. 

Det er VIKTIG at viseguvernøren kjenner «sine» klubber (både sterke og svake sider) slik at 

han/henne kan bidra til å overføre gode erfaringer fra sterke klubber til svake klubber. 

Det er også VIKTIG at viseguvernøren er sitt ansvar bevisst når det gjelder det å være 

talsperson for «sine» klubber, dvs representere «sine» klubbers flertallsbeslutninger under 

aktuelle saksbehandlinger på DS-møter. 

 

«ØKONOMI» 

Det er VIKTIG at klubbene har en ryddig økonomi, og det finnes mye god informasjon om 

dette i håndbok for tillitsvalgte.  

Spesielt VIKITG er det å ha delt regnskap (med delte bankkonti) for drift og humanitær. 

PS: Ved mottak av midler til spesielle, konkrete prosjekter vil det være fornuftig å ha en egen 

bankkonto for det aktuelle prosjektet. 

Det er også VIKTIG at klubbene forholder seg til gjeldene regelverk (Lotteriloven), spesielt 

med tanke på den prosentvise fordelingen mellom drift og humanitær, ved lotterier/Bingo 

og andre lignende aktiviteter. 

PS: Det gjøres oppmerksom på at Sverige har andre regler/lover. 

 

«KLUBBUTVIKLING»   

Sittende klubbutviklingskomites radarpar – Roar og Roger – holdt et fornøyelig «stand-

upshow», hvor de gjennom «alvor og skjemt» fikk forsamlingen til virkelig å tenke igjennom 

viktigheten av å ha følgende klubbplattform på «stell»: 

1. Aktiviteter (både humanitære og inntektsbringende) som synliggjør klubben i nærmiljøet. 

2. Innholdsrikt og interessant møteprogram. 

3. God møtestruktur. 

4.  Gode rutiner for å ta vare på medlemmene (herunder potensielle/nye medlemmer). 

 

Deretter ga presidenten i KC-Brunlanes, Terje Ringsby, en orientering om klubbens 

ungdomsgruppe, og flere klubber viste interesse for muligheten til å opprette slike 

ungdomsgrupper. 

 

Til slutt kom den nye lederen av Klubbutviklingskomiteen, Arne Johan Sigstad, med en 

oppfordring: Ikke nøl med å bruke komiteen   

 

«LOVKOMITEEN». 

Leder i Lovkomiteen, Gøran Hurtig, ga oss et innblikk i gjeldene Distriktslov, med 

hovedfokus på følgende tre viktige punkter: 

1. Årsmøtet er beslutningsdyktig når 1/3 av totalt antall klubber er representert. 

2. Lovkomiteen skal granske alle forslag som er innkommet til behandling på Årsmøtet. 
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3. Personer som ønsker å være kandidat til vervet som «fremtidig guvernør», anmelder seg 

selv direkte til distriktssekretæren.  

 

Når det gjelder klubbloven så kan den enkelte klubb selv revidere denne ved å gå inn på 

www.kiwanis.org – clubs – member resources – member login (e-post + passord) – club 

bylaws. PS: Det er kun president og sekretær som har tilgang til dette.  

 

«WEBMASTER » 

Vår eminente webmaster, Asbjørn Schjølberg, gjennomgikk mandatet, som viser at Asbjørns 

oppgaver er ganske omfattende. Han tok oss også gjennom KIDNs «netthistorie», en 

«historie» som viser at KIDN har hatt – og fortsatt har – et bra nettsted.  

Pr dato er det 29 klubber med egne nettsteder med samme nettplattform som KIDN og 9 

klubber med egne nettsteder med andre former for nettplattformer. 

Det er, med tanke på god Kiwanissynliggjøring, et sterkt ønske at ALLE klubber oppretter 

sitt nettsted, og det er bare å ta kontakt med Asbjørn.  

Det er utarbeidet en håndbok for klubbwebmastere.  

OBS: Asbjørn presiserte VIKTIGHETEN av at alle endringer til e-postsystemet, etter valg på 

neste års tillitsvalgte, MÅ være Asbjørn i hende senest 30. september.  

PS: Referenten tillater seg å anbefale alle å gå inn på www.kiwanis.no  – Om Kiwanis – Hva 

er Kiwanis – og klikket på «se vår video». Der vil man se hvor informativ og «dynamisk» 

klubbnettsted kan være. 

 

«KIDNs PROSJEKTGRUPPE» 

Gruppeleder Ralph Castellan gjennomgikk, og utdypet, stikkordlisten for søknader om 

bidrag fra eksterne bidragsytere (ExtraStiftelsen, Gjensidigestiftelsen osv), og presiserte at 

bidragsyterne prioriterer søknader der det aktuelle prosjektet er forankret i en Kiwanisklubb 

(eller en Divisjon) hvor det i tillegg inngår flere samarbeidspartnere. 

PS 1: Nevnte stikkordsliste ligger på KIDNs nettsted. 

PS 2: Aktuelle søknadsfrister vil bli lagt ut på KIDNs nettsted. 

PS 3: Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med Ralph. 

 

Ralph informerte så om status for aktivitetene på Heistadmoen, og anmodet alle om å 

komme på besøk (DS 3 skal avholde sitt lørdagsmøte på Kiwanishuset, Heistadmoen). 

 

«HUMANITÆRKOMITEEN»   

Komiteleder Brit Rogn gikk igjennom komiteens mandat, og presenterte status for KIDNs 

fellesprosjekter, Mental Helse Ungdom – Burn Camp – Kiwanis Albaniahjelpen – 

Kiwanismodellen – Kiwanisdukken. 

KIDNs samarbeidsavtale med Mental Helse Ungdom går ut den 31.12.2017, og skal opp til 

behandling på Årsmøtet 2017.  

Hun gikk også igjennom gjeldene retningslinjer for produksjon og bruk av Kiwanisdukken.  

http://www.kiwanis.org/
http://www.kiwanis.no/
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Komiteen kommer gjerne på klubbesøk, og hun var meget glad for det gode samarbeidet 

komiteen har med Klubbutviklingskomiteen. 

 

«STIFTELSEN KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS FOND»  

Fondets president Carl-Erik Thielemann gikk igjennom styrets funksjoner, og kunne melde 

at Fondet ville bytte navn til KIWANIS CHILDREN`S FUND.  

Pr dato var det totalt utbetalt ca NOK 558.700 til aktuelle mottakere. 

Spørsmål om søknader kan rettes til fondet@kiwanis.no  

 

 «FELLES MIDDAG – SOSIALT SAMVÆR» 

Alle deltakerne samlet seg til en uformell og svært hyggelig middag.  

Samtalene, både under middagen og ut over kvelden, dreide seg for det meste om 

relasjonsbygging til beste for Kiwanisorganisasjonens fremtid.  

Det var mao tydelig at det sosiale samværet er en meget viktig del av selve konferansen. 

SØNDAG 23. APRIL: 

 

«I-PLAN OG THE FORMULA» 

Guvernør Heidie gikk igjennom I-PLAN og The Formula, slik den nå er nedfelt i KIDNs 

Strategidokument, og presiserte VIKTIGHETEN av at klubbene implementerer prinsippene i 

denne I-PLAN (og ikke minst The Formula») i ALT klubbarbeid. 

 

«GRUPPEARBEID - I» (RESULTAT) 

Hva gjør din klubb sterk: 

Gode, lokale humanitære aktiviteter, som gir meningsfylt arbeid. 

Godt møteprogram, som gjør det interessant å komme på møtene. 

God møtestruktur/kultur (ikke misbruk medlemmenes «fritid»). 

Godt internt sosialt klubbmiljø (vennenettverk - tar vare på hverandre). 

Hva gjør din klubb svak: 

Mangel av punktene under «Hva gjør din klubb sterk». 

Hva kan samfunnet tilby for at din klubb skal nå målene: 

Godt lokalt samarbeid med aktuelle etater/myndigheter. 

Hvilke faktorer utenfor klubben hindrer klubben i å oppnå målene: 

Endring i samfunnsholdningen til dugnadsarbeid (vanskelig å rekruttere yngre 

medlemmer). 

Stor rekrutteringskonkurranse fra andre foreninger (Civitan-Lions-Rotary-Losjer). 

 

«KOMMUNIKASJON»  

God kommunikasjon er VIKTIG. Det gjelder både internt i klubb og eksternt opp mot 

aktuelle målgrupper og/eller aktuelle bidragsytere/samarbeidspartnere. 

mailto:fondet@kiwanis.no
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God kommunikasjon er også det å gi tilbakemeldinger når aktuelle temaer tas opp, - og når 

meldinger går ut i organisasjonen hvor det forventes tilbakemelding. 

God kommunikasjon er også å synliggjøre/markedsføre Kiwanisaktiviteter gjennom media 

(nettsted-facebook-lokalavisen osv). 

Årets TV-aksjon (NRK) er søndag den 22. oktober, og KIDN har her et samarbeid med 

UNICEF (se mer på www.unicef.no – blimed.no ). 

 

«GRUPPEARBEID – II» (RESULTAT) 

Medlemsvekst/rekruttering: 

Vi må opptre som «selgere». Vi har et godt produkt å «selge», såfremt følgende momenter er 

på plass: 

Gode, lokale humanitære prosjekter/aktiviteter (signalprosjekter) rettet mot barn og unge. 

Interessant møteprogram/innhold. 

God møtestruktur – god møtekultur. 

Godt internt sosialt miljø (vennenettverk). 

Være synlig på nettsteder, facebook, lokalaviser osv. 

Opprette ungdomsgrupper hvor aktivitetene blir mer prosjektstyrt og hvor selve 

møtevirksomheten legges opp på ungdommenes premisser.  

 

«MOTTO OG MÅL FOR 2017-2018» 

Heidie ønsket å ha «SAMMEN ER VI STERKE» som KIDNs motto for 2017-18, og 

forsamlingen syns dette var et godt «motto». 

Når det gjelder konkret mål for medlemsvekst/nyklubbdannelse fremkom det forslag om 3 

nye klubber og netto medlemsantall på 1.300, men Heidie ønsket ikke å fastsette dette målet 

før hun var sikker på at alle klubbene ville være med å nå dette målet. 

Guvernøren kan ikke selv skaffe alle de nye medlemmene, eller starte nye klubber, og er 

derfor helt avhengig av klubbenes innstilling. 

Heidie ville at presidentene tok forslaget med seg tilbake til respektive klubber, behandlet 

forslaget, og sendte tilbakemelding til Heidie om den enkelte klubbs rekrutteringsplan/mål, 

innen 15. mai.  

 

 «KONVENT»  

Steinar Johnsen (VG – Divisjon Telemark) minnet om årets Konvent som  arrangeres i 

Langesund (det er sendt ut invitasjon til alle klubbene). 

Påmeldingsfristen er 1. juni 2017.  

 

«SPØRRETIME - EVALUERING» 

Det var delt ut et evalueringsskjema som deltakerne fylte ut og leverte inn. 

For øvrig var det ingen vesentlige spørsmål, og referentens tolkning av 

«konferanseatmosfæren» tilsier at det har vært en godt gjennomført konferanse. 

 

http://www.unicef.no/
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«AVSLUTNING» 

Hilde og Heidie takket så mye for at forsamlingen har vist både møtestruktur og entusiasme 

under konferansedagene, og håpet alle ville ha nytte av konferansens innhold når vi nå skal 

starte arbeidet med å styrke Kiwanis inn i Kiwanisåret 2017-18. 

Heidie foretok deretter den formelle avslutningen av konferansen, leverte tilbake 

guvernørkjedet til Terje, og ønsket alle vel hjem.  

Referent 

Dag Gladsø 

distriktssekretær  

 

 

OBS 1: 

Alle aktuelle presentasjoner ligger på KIDNs nettsted  

www.kiwanis.no – medlemssider – utdanning og trening – motivasjonskonferanse – 

dokumenter 2017.  

 

OBS 2: 

Håndbok for Tillitsvalgte ligger på KIDNs nettsted 

www.kiwanis.no – medlemssider – ressurser – håndbøker. 

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/

