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                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

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. 3 - 2016-2017   

Tid:  Lørdag den 6. mai og søndag den 7. mai 2017 

Sted:  Kiwanishuset, Heistadmoen og  

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 på 

lørdag 

VG-Telemark Steinar Johnsen  Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig Tilstede 

Distriktskasserer og leder 

Finanskomiteen 
Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede  VG-Sørlandet Karl Petter Nylèn  Tilstede 

Lovkomite-leder Gøran Hurtig  Invitert 

tilstede 

VG-Vestfold Sigurd Hem Tilstede 

Humanitærkomite-leder Brit Rogn Invitert 

tilstede 

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 på 

søndag 

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 Invitert 

ikke 

tilstede 

   

 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: På lørdag 14 – på søndag 14. 

Styret var beslutningsdyktig. 

mailto:sekretar@kiwanis.no
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DSNR SAK Mrk 

 LØRDAGSMØTET BLE AVHOLDT I KIWANISHUSET PÅ HEISTADMOEN I 

FORBINDELSE MED DEN OFFISIELLE ÅPNINGEN AV «RIPPIT 

Actionsportsenter», SOM BLIR EN DEL AV DET FREMTIDIG PLANLAGTE 

«KIWANIS FERIE – OG FRITIDSSENTER». 

Ralph Castellan, leder i KDNs Prosjektgruppe, og primus motor for det planlagte 

senteret, ønsket alle velkommen, og redegjorde for opplegget rundt åpningsprosessen. 

Han ga også en orientering om status og fremdrift vedr «Kiwanis Ferie-og 

Fritidssenter» (info er tidligere sendt klubbene og ligger på KDNs nettsted). 

Deretter fikk alle være med på den offisielle åpningen av «RIPPIT Actionsportsenter», 

og fikk også en omvisning i det flotte anlegget. Vi fikk også se utøvere som praktiserte 

sine «kunster» på skateboard, scoot (små sparkesykler) og BMX-sykler. 

Ralph fikk velfortjent applaus for sin innsats i dette prosjektet  

 

DS 3 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

Guvernør Terje åpnet møtet, ønsket alle velkommen og Kiwanishymnen ble avspilt. 

 

DS 3 Fremmøteregistrering 

Det ble foretatt fremmøteregistrering, med tilstedeværelse som vist i deltakerlisten. 

 

DS 3 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 2 ble godkjent uten bemerkninger.  

 

DS 3 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Terje kunne fortelle at han har god kontakt med sine kollegaer i KI og KI-EF, 

og gledet seg til Konventene i Paris, der det skal avholdes årsmøte både for KI og for 

KI-EF.  

Han hadde nettopp vært på 50-års jubileum i KC-Fredrikstad, et svært hyggelig og 

verdig jubileum. 

Han nevnte også at det ikke bare er KDN som har utfordringer med å få medlemmer til 

å ta tillitsverv. Dette er en utbredt utfordring også i KI-EF, og der praktiseres det, der 

det måtte være aktuelt, «lån en klubbpresident», dvs en klubb som har et midlertidig 

problem med å finne en klubbpresident, kan «låne» et medlem fra en annen klubb.  

Det finnes flere måter å gjøre dette «formelt» på, og klubber som er interessert kan ta 

kontakt med guvernøren. 

Terje følte også at han gjennom sine klubbesøk har hatt god kontakt med klubbene i 

distriktet.   

 

 FASTE POSTER:  

DS 3 LOVKOMITEEN: 

Komiteleder Gøran kunne melde at det ikke var noen aktuelle nyheter, men minnet om 

at klubber som ønsket å revidere sin egen klubblov, selv kan revidere denne ved å gå 

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

– club bylaws.  

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

R 

http://www.kiwanis.org/
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DS 3 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiterapporten ble lest, - som vanlig en meget god og fyldig rapport. 

Det bemerkes at Burn Camp nå har sendt inn regnskap for 2016, og at de har registrert 

seg i Brønnøysund, slik det er nedfelt i den nye samarbeidsavtalen. 

 

Når det gjelder Kiwanisdukkeproduksjon så forelå det «produksjonstilbud» fra KC-Lier 

og KC-Konnerud, samt fra firma Daletec.  

DS presiserte at det er Humanitærkomiteens oppgave å vurdere aktuelle tilbud, 

kvalitetssikre de (dvs se om gjeldende kvalitetsregler er ivaretatt), lage en oversikt med 

leverandørnavn, kontaktperson, adresse, pris, leveringstid og andre aktuelle 

opplysninger, - og sende dette til distriktssekretæren, som igjen sender det ut til alle 

klubbene (og legger det på KDNs nettsted).  

 

Når det gjelder retningslinjer for bruk av Kiwanisdukken så fremmer KC-Ringerike 

følgende forslag: 

«Kiwanisdukker SKAL produseres ved vernede bedrifter i Norge». 

DS bemerker her at KDN består av Norge, Sverige og Danmark, og DS kan derfor ikke 

vedta noe som «låser» produksjon bare i Norge. 

I tillegg bemerkes det fra lovkomiteen at det, i henhold til regelverket, ikke er anledning 

til å vedta en forfordeling av enkelte bedrifter (kun anbefale). 

DS vedtok å opprettholde retningslinjevedtaket fra DS 1 2015-16 (revidert den 25. 

november 2015)  

PS: Nevnte retningslinjer finnes på www.kiwanis.no – for medlemmer – komiteer – 

humanitærkomiteen – kiwanisdukken.  

 

Når det gjelder spørsmålet om produksjon av Kiwanisdukker i Kina, kunne VG-Viken, 

Marit Warme, melde at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt.   

R/B 

DS 3 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiterapporten ble lest, en rapport som viser at komiteen arbeider godt. 

Komiteen kommer gjerne på klubbesøk, ta kontakt klubbutvikling@kiwanis.no      

R 

DS 3 KDNs PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppeleder Ralph, kunne melde at det var sendt inn 3 søknader, hvorav to gjelder 

Heistadmoen og en gjelder Vego gård. 

PS: Ny tidsfrist for klubber/divisjoner til å sende søknader til Ralph, ble satt til  

20. august 2017.  

 

Når det gjelder fremdrift/aktiviteter for «Kiwanis Ferie – og Fritidssenter» så vil dette 

bli «kommunisert» via distriktssekretæren og KDNs nettsted.  

R 

DS 3 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Rapporten ble lest, og KDN har pr. 4. mai 2017, 1236 medlemmer, en økning på 16 

medlemmer.  

Medlemsregisteransvarlig minner om bruken av aktuelle skjemaer (som skal sendes 

medlemsreg@kiwanis.no ) når medlemsopplysninger skal endres.  

R 

DS 3 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Rapporten ble lest.  

Det ble bemerket at KDN, i tillegg til de tillitsverv som står i rapporten, også har et 

styremedlem i KI (Paul Inge Paulsen).    

R 

http://www.kiwanis.no/
mailto:klubbutvikling@kiwanis.no
mailto:medlemsreg@kiwanis.no
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DS 3 NETTANSVARLIG/WEBMASTER: 

Rapporten ble lest, en rapport som viser at vår eminente webmaster, Asbjørn, har alt 

«på stell» . 

Webmaster presiserer VIKTIGHETEN av at ALLE klubbene melder aktuelle personlige 

videresendingsmailadresser (nye klubbtillitsvalgte for Kiwanisåret 2017-18) til 

webmaster i GOD TID før 30. september 2017.  

R 

DS 3 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Redaktøren har meldt at han er svært fornøyd med stofftilgangen (kompliment til 

klubbene og andre aktuelle bidragsytere), og håpet dette ville fortsette.   

R 

DS 3 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Kollegiet har i perioden arbeidet med kriteriene for premiering av «Årets klubb» (se 

egen sak)  

R 

DS 3 KONVENTKOMITEEN: 

Komiterapporten ble lest, og Konventene i 2017 (Langesund) og 2018 (Tønsberg) er i 

rute.  

Divisjon Vestlandet har signalisert at de ønsker å arrangere Konvent 2019, men det 

forelå ingen konkret søknad. 

Paul Inge påtok seg ansvaret med å få dette i orden.  

Leder i prosjektkomiteen for Konventet i Langesund, Steinar Johnsen, minnet om at 

fristen for påmelding til Skjærgårdskonventet er 1. juni 2017. 

OBS: Det er viktig at komiteer (eller andre) som ønsker å synliggjøre seg med «stand» 

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

R 

DS 3 FINANSKOMITEEN: 

Arbeider tett med KDNs Prosjektgruppe, og følger sitt mandat vedr kvalitetssikring av 

regnskapsføringen av prosjektmidler/prosjektadministrasjonstilskudd.     

R 

DS 3 REGNSKAP 2015-16: 

Det forelå nå signert revisjonsrapport, og rapporten hadde ingen bemerkninger. 

Signert regnskap, signert styreberetning og signert revisorberetning vil bli sendt ut 

sammen med årsmøtedokumentene.   

R 

DS 3 BUDSJETT/REGNSKAP 2016-17: 

Distriktskasserer Paul Inge og regnskapsfører Hans-Olaf gjennomgikk ajourført 

regnskap.  

Regnskapet viste at det i perioden ikke vært økonomiske bevegelser som har påvirket 

budsjettet vesentlig.   

R 

 OPPFØLGINGSSAKER:  

DS 3 KIWANISSYNLIGGJØRINGSTILTAK I DIVISJON SVERIGE: 

Divisjonen har fått bevilget NOK 30.000 til Kiwanissynliggjøring, med tanke på 

klubbutvikling i Sverige. 

VG Mona redegjorde for hvordan divisjonen har tenkt å bruke midlene, og det satses på 

promotering av Kiwanisdukken. Divisjonen har allerede har kontakt/leveringer på ca 

20 aktuelle Kiwansdukkemottakere (sykehus og andre naturlige mottakere/brukere).  

Opplegget vil bli gjennomført som et Divisjonsprosjekt, med mulige fellesmøter for 

aktuelle kontaktpersoner, inndelt i naturlige geografiske kontaktområder. 

Mer info vil bli fremlagt på DS 4, og prosjektplan (tiltak, fremdrift, kostnadsoverslag, 

rapportering) legges frem på DS 1 2017-18. 

PS: Ubrukte midler tildelt i 2016-17 vil bli overført til 2017-18.  

R 

mailto:sjohns5@broadpark.no
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DS 3 PREMIERING AV BESTE KLUBB/DIVISJON (Årets klubb/Divisjon):  

Guvernørkollegiet la frem følgende forslag til kriterier: 

Må ha gode møteprogram som genererer godt fremmøte. 

Må ha en aktivitet/et prosjekt som synliggjør klubben i nærmiljøet.  

Må være aktiv i Divisjon og Distrikt (dvs delta på Divisjonsmøter, Interklubbmøter, 

Årsmøter og aktuelle Konferanser).  

Viseguvernørene innstiller aktuelle kandidater overfor guvernørkollegiet, som på sin 

side avgjør hvem som skal tildeles tittelen «Årets Klubb/Divisjon». 

PS: Klubbpresidenter kan gjerne melde inn sin egen klubb til viseguvernøren, og 

viseguvernøren kan gjerne melde inn sin egen divisjon.  

Det ble flertall for å gjennomføre dette som et prøveprosjekt, med første tildeling på 

Konventet 2017.  

Frist for klubber til å sende inn sitt kandidatur er 1. august 2017, og frist for 

viseguvernørene til å sende sin innstilling til guvernørkollegiet er 10. august 2017. 

B 

DS 3 INNKJØP AV OVERSETTERUTSTYR: 

Det viser seg at tidligere tilbud på utstyr ikke inneholdt materiell av ønsket kvalitet.  

Det forelå nå et nytt tilbud fra en annen leverandør (spesialist på slikt utstyr). 

Tilbudet er på NOK 12.700 inkl mva, og inneholder følgende: 

1 sender + 4 mottakere + 5 headsett m/bøylemik + lader + oppbevaringskoffert. 

Det ble vedtatt å akseptere tilbudet, og PR – og Utdanningskoordinator, Hilde, foretar 

innkjøp så raskt at utstyret kan benyttes allerede under Konventet i Langesund.   

B 

DS 3 UNICEF – KDN – TV-AKSJONER: 

Hilde orienterte om årets TV-aksjon, og viste en fin «takkevideo» fra UNICEF til 

Kiwanis. 

Flere Divisjoner har meldt inn personer som blir Kiwanisrepresentanter i 

Fylkeskomiteene.  

Det vil bli sendt ut en oppfordring til klubbene om å gi penger til KDN (kontonummer 

vil bli opplyst senere), slik at KDN kan overrekke et større beløp under selve  

TV-aksjonsdagen (22. oktober 2017). 

Det søkes også om midler både fra vårt eget Fond og det internasjonale Fondet. 

Det vil bli innkjøpt blå Kiwanisvester til bruk for de som deltar i aktiviteter i forbindelse 

med TV-aksjonen (kostnaden dekkes av KDN). 

Viseguvernørene undersøker hvor mange vester som er aktuelt i respektive Divisjoner, 

og melder dette tilbake til Hilde (raskt) slik at Hilde kan få satt vestene i bestilling. 

PS: Det gjøres oppmerksom på at disse vestene er «nøytrale», dvs at de kan brukes 

under ALLE aktuelle Kiwanisaktiviteter. 

Se mer om TV-Aksjonen på www.unicef.no og www.blimed.no  

R 

DS 3 INNKJØP AV ROLL-UP: 

Hilde kunne melde at det var innkjøpt en ny roll-up med generell Kiwanisinfo, til bruk 

på DS-møter og andre aktuelle Kiwanismøter. 

Det fremkom forslag på innkjøp av to nye roll-up, som begge inneholder info om alle 

våre fellesaktiviteter. Humanitærkomiteen ønsker å bruke disse for synliggjøring av 

komiteens Kiwanisaktiviteter/prosjekter. 

Forslaget ble vedtatt, og Hilde foretar innkjøp. 

Videre forelå forslag på innkjøp av 2 stk beachflagg m/vannholdere, til bruk ute (f.eks. 

på Konvent) der roll-up ikke egner seg (regn og vind). 

Forslaget ble vedtatt og Hilde foretar innkjøp. 

R/B 

http://www.unicef.no/
http://www.blimed.no/
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DS 3 UNGDOMSCAMP INTERNASJONAL: 

Det var, innen fristen, ikke kommet inn aktuelle søknader/påmeldinger. 

R 

 INNKOMNE SAKER  

DS 3 I-PLAN – SIGNATURPROSJEKT: 

KI ønsker at ALLE klubber (gjerne Distrikter og Divisjoner) skal ha minst ett 

«signaturprosjekt». 

Et «signaturprosjekt» er definert som et prosjekt som skaper entusiasme og 

Kiwaniseierskapsfølelse samt god Kiwanissynliggjøring, enten på Distriktsplan, 

Divisjonsplan eller klubbplan. 

På Distriktsplan ble det bestemt at Kiwanismodellen og Kiwanisdukken skal være 

KDNs «signaturprosjekter» (dvs skal ha Kiwanissynliggjøringsprioritet). 

På klubbplan ble det bestemt at Klubbutviklingskomiteen fom Kiwanisåret 2017-18, 

skal kartlegge og lage en oversikt over klubbaktiviteter/prosjekter som respektive 

klubber ønsker skal være deres «signaturprosjekt». 

PS: Klubber som ikke har et «signaturprosjekt» vil få hjelp av Klubbutviklingskomiteen 

til opprettelse av et slikt prosjekt.   

B 

DS 3 ADMINISTRASJONSTILSKUDDSOVERSKUDD BIDRAGSSØKNADER: 

Det var, inne fristen 25. april 2017, innkommet følgende 2 søknader: 

1: Kiwanis Albaniahjelpen: 

Søker om NOK 20.000 til dekning av deler av finansiering av en «Kiwanisbuss» i 

Albania. 

Søknaden ble innvilget. 

2: Kiwanis- Ferie- og Fritidssenter: 

Søker om NOK 40.000 til etablering av en utendørs aktivitetsløype (KiwanisTarzan-

løype». 

Søknaden ble innvilget. 

Ny søknadsfrist for klubber og andre aktuelle søkere ble satt til 1. oktober 2017, og disse 

søknadene vil bli behandlet på DS 1 2017-18. 

PS: Administrasjonen fikk fullmakt til å benytte midler fra 

administrasjonstilskuddsoverskuddet til dekning av eventuell manglende beløp til årets 

sommerleir for både MHU og BC. 

B 

DS 3 ÅRSMØTEFORBEREDELSER: 

Det ble bestemt å følge samme årsmøteoppsett/gjennomføring som i fjor. 

Det skal imidlertid settes av plass/tid til en kort orientering fra aktuelle «egne» 

internasjonale tillitsvalgte, under pkt «Hilsen fra». 

Videre er det viktig at «Valg» foretas slik at forsamlingen ikke må sitte «uvirksom» og 

vente på valgresultatet. 

Distriktssekretæren tar dette til etterretning. 

R 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 3 KIWANISKONFERANSEN 2017: 

Referat fra Konferansen er sendt ut. 

Både evalueringsskjemaene og andre tilbakemeldinger viser at det var en god, nyttig og 

hyggelig Konferanse. 

Spesielt ble gruppearbeidene/oppgaven fremhevet som SVÆRT nyttig  

R 
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Det ble etterlyst en noe mer detaljert «læring» av Viseguvernørene, og Hilde og 

fremtidig guvernør Steinar Birkeland (som er ansvarlig for Kiwaniskonferansen 2018), 

tar dette til etterretning. 

I forhold til antall klubber i KDN var det dessverre ikke mange klubbdeltakere tilstede 

på årets konferanse , og Steinar ba de som har forslag til «noe nytt» som kan motivere 

flere til å delta, om å sende innspillene til fremtidigguvernor@kiwanis.no).  

For øvrig er det viktig at viseguvernørene for Kiwanisåret 2017-18 holder sine 

Divisjonsvise trenings/opplæringskonferanser i god tid før 1. oktober.     

DS 3 KI-EF/KI – INFO: 

Paul Inge informerte litt omkring Konvent-2017 i Paris (både KI-EF og KI holder sine 

Konvent i Paris). 

Paul Inge ble for ett år siden valgt til styremedlem i KI for 3 år, men pga endring i 

regelverket må han velges på nytt i år, selv om det valget er mer en «confirmation» enn 

et formelt «valg». 

Hilde Meyer stiller som kandidat til vervet som visepresident i KI-EF.  

Det bemerkes at Hildes kandidatur ble godkjent på KDNs Årsmøte-2016.  

En av de viktige sakene som skal opp i Paris er en rammeplan for prosessen med å 

endre KI-EF fra å være en «Føderasjon» til å bli en formell selvstyrt «underavdeling» av 

KI, med eget org.nr og egne lover.  

R 

 EVENTUELT  

DS 3 1: KDN – JCI: 

Ralph Castellan hadde vært på et møte med JCI i Drammen, og han redegjorde for 

fremdriften av en mulig samarbeidsavtale mellom KDN og JCI. 

Info vil bli lagt ut på KDNs nettsted 

2: REGLER FOR «HONNØR» FRA KDN TIL MEDLEMMER SOM HAR BEMERKET 

SEG GJENNOM INNSATS OG VERV: 

Etter en god debatt ble det flertall for at KDN IKKE skal lage spesifikke regler. 

Det må i utgangspunktet være den enkelte klubb som har et slikt «honnør-ansvar», men 

DS vil selvfølgelig behandle aktuelle enkelthenvendelser som måtte komme fra 

klubbene. 

3: KONVENTRAPPORT: 

Guvernør Terje ønsket tilsendt en kostnadsrapport fra Konventkomiteen i Langesund, 

Rapporten sendes distriktssekretæren innen 10. juni 2017.   

4: ENKELTOPPGAVER/ANSVAR UNDER ÅRETS KONVENT: 

Forrige guvernør Eivind meldte forfall til årets Konvent, og Hilde trer inn i hans sted, 

med alle fullmakter og oppgaver/ansvar dette innebærer. 

 

 

 MØTET HEVET 

Guvernør Terje takket for gode saksinnspill og gode beslutninger, og ønsket alle vel 

hjem.    

 

 

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) - KDN (Kiwanis District Norden) - 

KIF Kiwanis International Foundation) - KIF-E (Kiwanis International Foundation – Europe) - SKIDNF (Stiftelsen Kiwanis 

International District Nordens Fond). 

mailto:fremtidigguvernor@kiwanis.no

