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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) 

 

MOTIVASJONSKONFERANSEN 2016        www.kiwanis.no 

   

 

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 9. OG 10. APRIL 2016 

Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen, med ca 75 

deltakere.  

LØRDAG 9. APRIL 

«ÅPNING M/VELKOMST» 

Kiwanishymnen ble avspilt, og PR- og utdanningsansvarlig, Hilde Meyer, åpnet 

konferansen, ønsket deltakerne velkommen og håpet deltakerne ville finne mye 

«Motivasjon» på denne konferansen.  

Deretter fikk neste guvernør Terje K. Christensen overrakt guvernørkjedet (på utlån) fra 

guvernør Eivind.  

«OPPROP - PRAKTISKE OPPLYSNINGER » 

Det ble foretatt «opprop» av hver enkelt deltaker.  

Deretter gikk Hilde og Terje igjennom konferansens hensikt og målsetting, og ga en del 

aktuelle praktiske opplysninger. 

«HVORFOR MOTIVASJONSKONFERANSE » 

Terje presiserte tre viktige «konferansemomenter: 

1: For å kunne være en god ambassadør for Kiwanis er det viktig at det enkelte medlem 

kjenner Kiwanisorganisasjonen så godt at en med trygghet, glød og entusiasme, kan svare på 

det viktige spørsmålet: HVA ER KIWANIS ? 

2: Godt Kiwaniansk felleskap/bli kjent med hverandre innen organisasjonen, skaper 

motivasjon til å være en god Kiwanisambassadør.  

«KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN» 

Teamet som er ansvarlig for klubbutvikling i eksisterende klubber, Roar Hansen og Roger 

Berg, hadde et herlig, fornøyelig og viktig innlegg.  

Det anbefales at klubber tar kontakt med Klubbutviklingskomiteen for å få besøk av disse to 

«motiverte og entusiastiske gutta». Her er noen viktige stikkord fra deres innlegg: 

God langsiktig planlegging (både program og aktiviteter). 

Godt møteprogram/møteinnhold. 

God møtestruktur. 

Gode lokale humanitære aktiviteter. 

Bygg opp programoversikten slik at den også kan benyttes som info/vervebrosjyre. 

 

«KIWANISKUNNSKAP » 

Hilde satte i gang en 20 spørsmåls «Kiwaniskunnskapsquiz», og referenten kunne registrere 

full fokus og interesse blant deltakerne.  
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Hun presiserte at god Kiwaniskunnskap er det beste «verktøyet» det enkelte 

Kiwanismedlem har for å kunne være en god Kiwanisambassadør.    

 

«GRUPPEOPPGAVE 1» - KIWANIS STOLTHET (Love it – share it – live it). 

Deltakerne ble delt inn i grupper og fikk følgende oppgaver: 

Hva er du mest stolt av i klubben din ? 

Hva er din Kiwanishistorie ? 

Hva legger du i uttrykket «lev som en Kiwanianer» (hvordan blir man en stolt Kiwanianer) ? 

Tegn en Kiwanianer, hvor tegningen uttrykker dine svar på de tre første spørsmålene. 

PS: Resultatet av dette gruppearbeid ble presentert på søndag. 

 

«KIWANISNYTT » 

Vår eminente Kiwanisnyttredaktør, Ludvik Ervik, hadde registrert at mange klubber er 

flinke til å sende inn stoff til Kiwanisnytt. Det er også flere klubber som er flinke til å benytte 

pressemeldinger til lokale media i forbindelse med klubbaktiviteter, men her er det fortsatt et 

forbedringspotensial. 

Kiwanisnytt henter sitt stoff fra innlegg fra komiteer, klubber og divisjoner, men redaktøren 

bruker også innlegg han selv finner på aktuelle facebook-sider.  

Forsamlingen ga Ludvik velfortjent applaus både for innlegget og for sitt flotte arbeid med 

Kiwanisnytt. 

«SYNLIGGJØRING» (strategidokument, handlingsplan) 

Hilde og guvernør Eivind delte på dette punktet, og begge fremhevet at omdømmebygging 

er et viktig moment i Kiwanissynliggjøringen. Et godt omdømme gir en god plattform for 

mer synliggjøring. Omdømmebygging kan ta tid, men ved hjelp av gode, lokale 

Kiwanisaktiviteter, samt  

bruk av pressemeldinger (og facebook), hvor både lokale aktiviteter og distriktsaktiviteter 

(les kvartalsrapporten) blir fremhevet, vil en bygge opp synliggjøring/omdømme. 

Målet for distriktsstyret er å få KIDNs fellesprosjekter (Kiwanismodellen – Kiwanisdukken – 

Mental Helse Ungdom – Burn Camp) mer synliggjort i aktuelle media.  

Når det gjelder vedtatt 5-års handlingsplan, så er den godt fulgt opp gjennom mors – og 

farsdagskampanjer (se Kiwanisnytt nr 3 2015-16), og den nylig inngåtte samarbeidsavtalen 

med UNICEF.  

PS 1: Det arbeides med en ny «slipsaksjon». 

PS 2: Det arbeides med å se på mulighet for et samarbeid med UNICEF Sverige. 

 

«KOMMUNIKASJON» 

Det meste av kommunikasjon i dag (bortsett fra direkte kommunikasjon på møter) går via 

internett (Nettsteder, facebook, e-post, sms, o.l. ), og det er derfor SVÆRT VIKTIG at 

klubbene har ett, eller flere medlemmer med nødvendig datakunnskap. 
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Det er også viktig å gjøre våre kommunikasjonskanaler (nettsteder) dynamiske og «levende», 

dvs legge ut interessante opplysninger/aktiviteter så ofte som mulig – MEN, det er 

selvfølgelig viktig med såkalt «nettjustis» (kvalitetssikre hva du legger ut).  

 

«PLANLEGGINGSSYKLUS OG PLANGRUNNLAG» 

Hilde presiserte VIKTIGHETEN av at klubbene lager sine programmer i god tid. Det samme 

gjelder planlegging av aktiviteter som har budsjettkonsekvens, slik at budsjettet også er klart 

i god tid før aktuelle årsmøter. 

Det er også SVÆRT VIKTIG at alle (guvernør, viseguvernør, presidenter) planlegger sine 

aktiviteter (Distriktsstyremøter – Divisjonsmøter – Interklubbmøter – Klubbmøter) i GOD tid 

før aktuelle Kiwanisår starter.  

Se mer på www.kiwanis.no – medlemssider – administrasjon – planlegging.   

 «FELLES MIDDAG – SOSIALT SAMVÆR» 

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

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

Kiwanisorganisasjonens fremtid, så det var tydelig at alle mente det sosiale samværet var en 

meget viktig del av selve konferansen. 

SØNDAG 10. APRIL: 

«EN LITEN OPPVÅKNER» 

Hilde var dessverre indisponibel (har pådratt seg hjernerystelse etter et ublidt møte med 

badegulvet for noen dager siden), men Heidie Ringsby (neste guvernør 2016-17) fikk 

forsamlingen til å «våkne og ha fokus» ved å la den enkelte se på sin sidemann/kvinne i 30 

sekunder – for deretter å lukke øynene og tegne sidemannen/kvinnen ut fra «memory». 

Referenten er faktisk imponert over tegnekunnskapene til deltakerne, selv om det kunne 

registreres at det nok var noen som hadde benyttet den såkalte «kunstneriske frihet». 

 

«MOTTO OG MÅL FOR 2016-2017» 

Terje har satt «OPPLYSE OG UTVIKLE» som sitt motto for 2016-17, og har følgende konkrete 

mål: 

3-4 nye klubber i Norge. 

1-2 nye klubber i Sverige. 

150 nye medlemmer (netto tilvekst). 

Dette håper han/vi får til med hjelp av bl.a. medlemsmotivasjon og Kiwanssynliggjøring. 

 

«KLUBBPRESIDENTENS OPPGAVER» 

I Hildes fravær tok distriktssekretær Dag Gladsø dette punktet. 

Først forsikret han forsamlingen om at det IKKE er «fali» å ta verv i Kiwanisorganisasjonen, 

men han la ikke skjul på at klubbpresidenten er en svært viktig person.  

http://www.kiwanis.no/
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Klubbpresidenten skal være motivator, skape entusiasme, sørge for 

møtestruktur/møteinnhold, og ta godt vare på enkeltmedlemmet.  

Alt dette skal presidenten selvfølgelig ikke gjøre alene, og det er viktig at det opprettes 

aktuelle klubbkomiteer som har ansvaret for de aktiviteter klubben ønsker, for å gjøre 

klubben «levende, aktiv og synliggjort» i respektive nærmiljø. 

Dag forsøkte å synliggjøre klubbpresidentens viktige funksjon gjennom et lite «rollespill», og 

håpet forsamlingen tok til seg både alvoret og humoren i dette «rollespillets» hovedpoeng.  

For øvrig henvises til Håndbok for Tillitsvalgte – side 15. 

 

 «ØKONOMI» (rutiner, regler osv) 

Distriktskasserer Paul Inge Paulsen gjennomgikk regnskapsrutiner og budsjettprosesser slik 

det praktiseres i organisasjonen, både for distriktet og klubbene. 

Han presiserte VIKTIGHETEN av at klubbene har delt regnskapet mellom drift og 

humanitær.  

Han opplyste at all regnskapsinformasjon som f.eks. mva-kompensasjon og mottaker av 

skattefrie gaver ligger på KIDNs nettside, og viste også til Håndbok for tillitsvalgte. 

Regnskapsføringsavtalen mellom KIDN og KC-Ski skal reforhandles i inneværende 

Kiwanisår. 

 

«MEDLEMSREGISTER» 

I medlemsregisteransvarlig Tove Fiksdals fravær, minnet Hans Olaf Teppen (VG-Divisjon 

Akershus), om viktigheten av å melde inn ALLE medlemsendringer til 

medlemsregisteransvarlig (medlemsreg@kiwanis.no ), og at man benyttet de skjemaer som er 

ment til nettopp dette.  

Det er også VIKTIG at den enkelte klubb, hver gang Tove sender ut 

medlemsregisteroversikten, kontrollerer om det er korrekt medlemsantall i respektive klubb. 

OG – ved differanser – gir tilbakemelding til Tove. 

 

«SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER»  

Gruppeleder for KIDN Prosjektgruppe, Ralph Castellan, orienterte omkring søkeprosessen 

vedr interne og eksterne prosjektmidler, og viste frem et eksempel på hvordan man setter 

opp en GOD prosjektsøknad. 

Det viktigste med en prosjektsøknad er at prosjektet MÅ være forankret i en klubb, og gjerne 

sammen med aktuelle prosjektsamarbeidspartnere.  

Frist for innsending av søknader til prosjektkoordinator@kiwanis.no vedr ExtraStiftelsen er 

15. august 2016.  

Klubber som ønsker hjelp til utforming av prosjektsøknader kan bare ta kontakt med Ralph. 

KIDN Prosjektgruppe ønsker flere medlemmer til gruppen, og det er sendt ut henstilling til 

alle klubbene om å komme med forslag på kandidater. Forslag kan sendes Ralph: 

prosjektkoordinator@kiwanis.no  

mailto:medlemsreg@kiwanis.no
mailto:prosjektkoordinator@kiwanis.no
mailto:prosjektkoordinator@kiwanis.no
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Ralph orienterte deretter litt om «Prosjekt Kongsberg Aktivitetssenter», men her vil det 

komme mye mer info etter at saken er behandlet på DS 3.  

 

«HUMANITÆRKOMITEEN» 

Komiteleder Brit Rogn presenterte komiteens medlemmer for 2016-17, og orienterte om 

komiteens arbeid.   

Hun ga deretter en statusrapport om KIDNs fellesprosjekter, og minnet om at Burn Camp 

skal evalueres innen årsmøtet 2016, og at det var sendt ut en henvendelse om dette til alle 

klubbene. 

Komiteens hovedfokus vil være å få mer Kiwanissynliggjøring ut av samarbeidsavtalene 

med Mental Helse Ungdom og Burn Camp, samt få oversikt over hvem som produserer 

og/eller leverer Kiwanisdukker. 

På spørsmål om hvorfor det ikke er inngått en avtale med en felles Kiwanisdukkeprodusent, 

henviste Brit til DS 1 2015-16, der denne saken ble behandlet, med følgende vedtak: 

«Det er fritt for den enkelte klubb/divisjon å bestemme Kiwanisdukkeprodusent/leverandør, 

såfremt denne produsent/leverandør, skriftlig har bekreftet at dukken (stoff og fyllstoff) 

produseres etter gjeldene kvalitetskrav».  

 

«WEBMASTER – NETTSIDER» 

Vår eminente nettsideadministrator, Asbjørn Schjølberg, gikk igjennom webmasterens 

oppgaver/ansvar, og viste bl.a. til sitt mandat.  

Når det gjelder KIDNs nettsted så har overgangen fra OXX til Wordpress gjort at det nå er 

mye enklere å administrere nettstedet, og å finne frem i de forskjellige «menyer/sider». 

Når det så gjelder klubbnettsteder så er det fortsatt få klubber som har opprettet sine egne 

nettsteder, og Asbjørn appellerte sterkt til at dette ble gjort. Han kunne stille med datahjelp. 

En kombinasjon av klubbnettsted og klubbfacebook er et meget bra virkemiddel for å kunne 

informere/kommunisere respektive klubbers aktiviteter (synliggjøring).  

Asbjørn kunne også melde at KIDNs «Aktivitetsbank» nå var lagt ut på 

www.kiwanis.no – åpen side – prosjekter – aktivitetsbank. 

Han hadde også lagt ut en informasjon/bruksanvisning for Skype på  

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

 

Asbjørn fikk velfortjent applaus for sitt flotte arbeid med administreringen av KIDNs 

nettsted. 

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. 

 

«LOVKOMITEEN» 

Komiteleder Gøran Hurtig gjennomgikk de vesentligste punktene som var endringer i 

forhold til tidligere lovtekst i den nye Distriktsloven. Den nye loven har en lovtekst som gjør 

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
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vårt «organisasjonsarbeid» (bl.a. valg av tillitsvalgte) mye enklere enn tidligere (ikke så 

detaljstyrt). 

Deretter gikk han igjennom status for godkjenning av den nye Klubbloven, og ba de klubber 

som fortsatt ikke har fått godkjent sin klubblov om å ta kontakt med Lovkomiteen 

(lov@kiwanis.no ). 

Se mer på www.kiwanis.no – medlemssider – ressurser – lover. 

 

«KONVENT»  

Hans Olaf Teppen (VG – Divisjon Akershus) minnet om årets Konvent som  arrangeres på 

Mastemyr (det er sendt ut invitasjon til alle klubbene) – se mer på www.kiwanis.no – åpne 

sider – distrikt og klubber – konventer.  

Han appellerte også til at mange stilte opp på KI-EFs Konvent i Østerrike, der Paul Inge 

stiller som KIDNs kandidat til vervet som KI – Trustee, og Finn Helge Gisholt påtok seg 

oppgaven med å finne et busstilbud, slik at flere kan reise sammen. 

 

«EN LITEN AKTIVITET» 

Hilde var nå heldigvis «disponibel», og tok oss med på en liten «aktivitet» for å løse litt opp 

på stive muskler. 

 

«GRUPPEOPPGAVE 2» - LAG EN PRESSEMELDING 

Forsamlingen ble delt inn i grupper, og fikk utlevert oppgaven og gikk også denne gang til 

oppgaven med lyst og energi. 

 

«RESULTAT/GJENNOMGANG AV GRUPPEARBEIDENE» 

GRUPPEARBEID 1: 

Referenten registrerte at det var stor samstemmighet i definisjonen på «hva er du mest stolt 

av i klubben din». Stikkordene her var: Kiwanisverdiene – de humanitære aktivitetene – 

Kiwanisvennskapet. 

Den samme samstemmighet kunne registreres på «Lev som en Kiwanianer – hva legger du i 

det». Stikkordet her var: Den gyldne regel «gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot 

deg». 

GRUPPEARBEID 2: 

Samtlige grupper presenterte flotte pressemeldinger, og - når alle tar med Kiwanismotto 

(barn – først og fremst) + hva de innsamlede midler skal brukes til, så vil pressemeldingene 

bli perfekte.  

Nå gjenstår bare å bruke dette «verktøyet» aktivt.  

Etter referentens mening vil Kiwanissynliggjøringen bli hevet til elitenivå, hvis ALLE 

klubbene tar i bruk slike flotte pressemeldinger hver gang de har lokale aktiviteter. 

 

 

 

mailto:lov@kiwanis.no
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
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«SPØRRETIME - EVALUERING» 

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

For øvrig var det ingen vesentlige spørsmål, og ut fra evalueringstilbakemeldingene kan de 

som var Motivasjonskonferanseansvarlige «senke skuldrene» i sikkerhet om at det har vært 

en godt gjennomført konferanse. 

 

«AVSLUTNING» 

Hilde gikk igjennom konferansens målsetning, og forsamlingen var enig om at målsetningen 

var oppnådd. Terje foretok deretter den formelle avslutningen av konferansen, leverte 

tilbake guvernørkjedet til Eivind, 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 2016.  

 

OBS 2: 

Håndbok for Tillitsvalgte ligger på KIDNs nettsted 

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

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

