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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). 

 

Årsmøtet 2017 - Innkalling          www.kiwanis.no 

   

 

SKJÆRGÅRDSKONVENTET 2017 
I henhold til Distriktslovens Art. VI - § 3, innkalles det til 

Kiwanis District Nordens  

51. årsmøte. 

Årsmøtet avholdes på Quality Hotel Skjærgården, 

Stathelleveien 35 – 3970 LANGESUND - NORGE, 

lørdag 2. september 2017, kl 0900. 

 

VEDLAGT FØLGER: 

KONVENTPROGRAM 

ÅRSMØTEAGENDA 

ÅRSMØTEREGLER 

VEDTAKSPROTOKOLL DS-2016-2017 

FØLGENDE SAKSDOKUMENTER: 

Guvernørens årsrapport 

Årsberetning-regnskap-revisorberetning KDN 2015-16 

Årsberetning-regnskap-revisorberetning SKDNF 2016 

Valgoversikt 

Kiwanis Ung (unge inn i Kiwanis) 

Mental Helse Ungdom – samarbeidsavtale (avslutning – videreføring) 

Kontingent 2017-18  



         
/// 

 
                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge. 
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KONVENT 2017             www.kiwanis.no 

   
 

Program for SKJÆRGÅRDSKONVENTET 2017  
1. – 3. september 2017  

 
FREDAG 1. SEPTEMBER 
 
12:00 -13:00  LUNSJ (for de som har bestilt) 
13:00 -16:00   DISTRIKTSSTYREMØTE - DS 4 2016-17 
 
18:30 -18:40  ÅPNING AV KONVENTET: 
   Lystenning, og Kiwanishymnen synges 
18:40 -18:45  Leder for Prosjektkomiteen hilser velkommen 
18:45 -18:50  Guvernøren hilser 
18:50 -19:10 Innbudte gjester hilser (bl.a. ordfører i Bamble og fylkesordfører i 

Telemark) 
19:10 -19:35  Underholdning 
19:35 -20:05 Underholdning fortsetter (åpen bar - velkomstdrink må betales av den 

enkelte) 
20:05 -20:15 Vi forflytter oss til spisesalen 
20:15 -22:00  Velkomstmiddag / bli kjent aften (middagsbuffe`)  
22:00 -24:00  Dans og sosialt samvær 
   
 
LØRDAG 2. SEPTEMBER 
 
09:15 -13:00  LEDSAGERTUR til Porsgrunn Porselensfabrikk (museum)  
      
09:00 -13:00  ÅRSMØTET (se egen møteagenda) 
 
13:00 -14:00   LUNSJ (for de som har bestilt) 
14:00 -19:00  Hver enkelt koser seg i hotellets fasiliteter 
19:00 -20:00  VELKOMSTDRINK med underholdning 
20:00 -20:15  Vi forflytter oss til bankettsalen 
20.15 -23:00  BANKETT  (egen kjøreplan) 
   Utdeling av Kiwanis Ærespris    
23:00 -01:30  Dans og sosialt samvær 
 
SØNDAG 3. SEPTEMBER 
 
10:00 -10:45 Orientering v/prisvinnerne av Kiwanis Ærespris 
 OBS: Her kommer det en overraskelse dere ikke kan gå glipp av, 
 møt opp presis kl.10:00 
10:45 -11:15  Trekning av Fondets lotteri 
11:15 -11:45  UTSJEKK HOTELLET 
11:45 -13:00 AVSLUTNING AV KONVENTET (med presentasjon av neste års 

Distriktsstyre/komiteer og neste års Konvent) 
 
13:00 -14:00  LUNSJ (for de som har bestilt). 
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Årsmøteregler - 2017           www.kiwanis.no 

   

 
 

1. Stemmerett har klubbenes delegater, distriktets tillitsvalgte og alle tidligere guvernører. 

Tale- og forslagsrett har alle medlemmer av Kiwanis International District Norden. 

2. Bare skriftlige forslag som er kommet inn innen tidsfristen, skal behandles av årsmøtet. 

Evt. endrings- og eller tilleggsforslag må formuleres skriftlig, og leveres 

distriktssekretæren før eller under debatten. 

3. Ingen kan tale mer enn 3 minutter uten tillatelse fra møteleder eller et flertall av de 

stemmeberettigede. 

4. Ingen kan tale for annen gang i samme sak før alle andre som ønsker ordet har hatt det. 

Møteleder avgjør om det kan svares på spørsmål. 

5. Forslagsstiller skal ha førsteretten til å tale for sitt forslag hvis han/hun ikke overlater 

ordet til en annen. 

6. I en debatt skal man, så langt det er mulig, la annenhver taler for og imot komme til 

ordet. 

7. En kandidat kan ikke snakke for eller imot en sak og samtidig framsette forslag om å 

avslutte debatten. 

8. En kandidat som ikke har motkandidater, kan velges ved akklamasjon. 

9. Antall avgitte stemmer utgjør grunnlaget for hvor mange som har stemt, for eller imot, 

eller avslått å stemme.  

10. Alle debatter bør være begrenset til 30 minutter. 

11. Et forslag om å avslutte en debatt kan ikke framsettes før etter 10 minutters debatt, eller 

når ingen flere ønsker ordet. 

12. Dersom en delegat uttaler seg på en grov og utilbørlig måte, kan hvilken som helst annen 

delegat påpeke dette, og møteleder skal da anmode den som har feilet om å sette seg. 

Dersom den feilende fortsetter kan årsmøtet vedta at vedkommende skal forlate salen. I 

svært grove tilfeller kan årsmøtet frata vedkommende retten til å være delegat på resten 

av årsmøtet, eller for all fremtid (Roberts Rules of Order). 

13. Vanlige retningslinjer for årsmøter, spesielt ”Roberts Rules of Order”, skal brukes av 

parlamentariker der ovennevnte regler og Kiwanis International’s lover eller Policies and 

Prosedures ikke kan brukes. 
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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) 

Årsmøtet 2017 – vedtaksprotokoll DS-møter 2016-17      www.kiwanis.no 

   

 DISTRIKTSSTYREVEDTAK I PERIODEN 1. OKTOBER 2016 – 30. SEPTEMBER 2017 

(MED FORBEHOLD OM TILLEGG AV VEDTAK FATTET PÅ DS-4 DEN 1. SEPTEMBER 2017). 

 

 KIWANISÅRET 2016-2017 

DS 1 HONORERING AV LEDER AV DEN LOKALE KONVENTPROSJEKTKOMITE: 

Det ble vedtatt at Konventkostnader for leder av aktuelle lokale 

Konventprosjektkomite skal dekkes av Distriktet. 

DS 2 UNGE I KIWANIS: 

KC-Brunlanes og KC-Kongsberg og Numedal definerer sine ungdomsgrupper som 

«pilotprosjekt», og legger frem en evalueringsrapport som grunnlag for et 

årsmøtevedtak på Årsmøtet 2017.  

DS 2 STRATEGIDOKUMENT – REVIDERING: 

Nytt Strategidokument (bl.a. med implementering av KIs I-Plan) ble vedtatt. 

DS 2 HUMANITÆRKOMITEEN-KIWANISDUKKEN: 

Det ble vedtatt at komiteen har ansvaret med innkjøp, levering og oppfølging, der 

det leveres Kiwanisdukker i områder hvor det ikke er Kiwanisklubber som kan ta 

dette ansvaret. 

DS 2 BUDSJETT/REGNSKAP: 

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

møter og på Årsmøter, skal ha budsjettsammenligning. 

DS 2 OVERSETTERUTSTYR: 

Det vedtatt å gå til innkjøp av oversetterutstyr (bl.a. til bruk under Konvent). 

DS 2 ÅRSMØTEREGLER: 

Årsmøteregel pkt 9 ble vedtatt å lyde: «Antall avgitte stemmer utgjør grunnlaget for 

hvor mange som har stemt, for eller imot, eller avslått å stemme». 

DS 3 PREMIERING AV «ÅRETS KLUBB/DIVISJON»: 

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

Konventet 2017, med følgende kriterier: 

Må ha gode møteprogram. 

Må ha en aktivitet/prosjekt som synliggjør klubben i nærmiljø. 

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

Årsmøter og aktuelle Konferanser). 
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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 mottakere av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50).  

 

ÅRSMØTET 2017 – Møteagenda          www.kiwanis.no 

   

 
ÅRSMØTEAGENDA  

09:00  ÅPNING – avspilling av Kiwanishymnen. 

09:05 MEDLEMMER MINNES. 

09:10 HILSNINGER fra gjester (herunder orientering fra KDNs internasjonale 

tillitsvalgte). 

09:30 GODKJENNING AV INNKALLING. 

GODKJENNING AV DAGSORDEN.  

KONSTITUERING:  

Presentasjon av: Møtedirigent, parlamentariker, fullmaktskomité, to 

referenter, valgkomite/tellekorps. 

09:40 ÅRSRAPPORT KDN 2016-17.  

09:55 REGNSKAP, ÅRSBERETNING, REVISORBERETNING, KDN 2015-16. 

 STYRETS ANSVARSFRIHET. 

10:10 REGNSKAP, ÅRSBERETNING, REVISORBERETNING, SKIDNF 2016. 

 STYRETS ANSVARSFRIHET. 

10:25 REGNSKAPSOVERSIKT 2016-17. 

10:45 VALG: 

 AV GUVERNØR, NESTE GUVERNØR, FREMTIDIG GUVERNØR. 

 AV STYREMEDLEMMER TIL SKIDNF. 

 AV REVISOR.  

11:15 PAUSE 

11:30 PRESENTASJON AV VALGRESULTAT. 

11:35 INNKOMNE FORSLAG/SAKER: 

  «KIWANIS UNG». 

12:15 EVALUERING AV SAMARBEIDSAVTALER: 

 MENTAL HELSE UNGDOM.  

12:30 KONTINGENT 2017-18. 

12:35 BUDSJETT 2017-18. 

13:00 AVSLUTNING AV ÅRSMØTET. 
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Guvernør 2016-2017 Terje Christensen, Rådyrstien 5, 4950 RISØR guvernor@kiwanis.no 
 Tlf:+47 911 05 672 

 

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) 

 

MOTTO FOR 2016-17    -   «OPPLYSE OG UTVIKLE»      www.kiwanis.no 

Årsrapport Kiwanis Internasjonal District Norden 2016 – 2017 

Distriktsstyret 2016-2017: 

Guvernør   Terje Kristian Th. Christensen  KC-Risør 
Forrige Guvernør  Eivind Sandnes    KC-Risør 
Neste Guvernør  Heidie Ringsby    KC-Larvik Bøken 
Fremtidig Guvernør  Steinar Birkeland    KC-Åsgårdstrand 
Distriktssekretær  Dag Gladsø     KC-Sandefjord 
Distriktskasserer  Paul Inge Paulsen    KC-Askøy 
VG Akershus   Hans Olav Teppen    KC-Ski 
VG Buskerud   Carl-Erik Thielemann    KC-Nedre Eiker 
VG Indre Østland  Harald Langeid    KC-Elverum 
VG Sverige   Mona Hurtig     KC-Karlstad 
VG Sørlandet   Karl-Petter Nylèn    KC-Risør 
VG Telemark   Steinar Johnsen    KC-Langesund 
VG Vestfold   Sigurd Hem     KC-Sandefjord 
VG Vestlandet   Dagfinn Bergkvist    KC-Bergen 
VG Viken   Marit Warme     KC-Oslo Holmlia 
VG Østfold   Sverre Kristian Bakke    KC-Askim 
 
Komiteer 2016-2017: 
 
Humanitærkomiteen  Brit Rogn     KC-Larvik Bøken 
PR og Utdanningskomiteen Hilde E. Meyer    KC-Horten Freia 
Klubbutviklingskomiteen Roar Hansen     KC-Åsgårdstrand 
KIDN`s Prosjektgruppe Ralph Castellan    KC-Kongsberg og Numedal 
Finanskomiteen  Paul Inge Paulsen    KC-Askøy 
Lovkomiteen   Gøran Hurtig     KC-Karlstad 
KIDN`s Konventkomite Tore Vågsmyr     KC-Svelvik 
Nettsider (webmaster) Asbjørn Schjølberg    KC-Elverum 
Past Guvernør Komiteen Tove Fiksdal     KC-Nordby 
 
 
Andre verv 2016-2017: 
 
KiwanisNytt-redaktør  Ludvik Ervik     KC-Horten 
Medlemsregistrering  Tove Fiksdal     KC-Nordby 
KICFN (Fondet)  Carl-Erik Thielemann    KC-Nedre Eiker 
( KICFN = Kiwanis Internasjonal Childrens Found Norden) 
KICF – Kontaktperson  Carl-Erik Thielemann    KC-Nedre Eiker 
KI-Board som Trustee  Paul Inge Paulsen    KC-Askøy 
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Distriktsstyremøter: 
Det er gjennomført 3 møter, det fjerde møte blir gjennomført på konventet i Langesund. 
 
DS1: 
Dette var et to-dagers møte. 
Som det første styremøte i Kiwanis-året ble det på dette møte gjennomgått de forskjellige oppgaver 
styre, komiteer og vise-guvernøren har. 
Mandatene til de aktuelle komiteer ble gjennomgått og endret og vedtatt. 
I forbindelse med gjennomgang av mandatene ble planer og mål for komiteene lagt frem. 
Strategidokumentet ble gjennomgått og oppdatert. Noen endringer her etter hva årets KI-president 
og KI-styret ønsket. 
Det ble lagt frem liste over «bedrifter» som produsere K-dukken. 
Ny og signert samarbeidsavtale mellom KIDN og Burn Camp og mellom KIDN og KA ble fremlagt 
etter årsmøtevedtak fra Mastemyr 2016.  
Det ble presisert at ALLE VG-ene er medlemmer av klubbutviklingskomiteen. 
Den nye «PR- og Utdanningskomiteen» la frem planer for «Farsdagen 2016» og videre fremgang i 
samarbeidet med UNICEF. 
Nettansvarlig (webmaster) kunne fortelle at det er laget en norsk versjon av «The Formula» og 
distriktssekretæren distribuerte denne til alle klubber. 
Finanskomiteen presiserte viktigheten om at vi dokumenterer fra giver til sluttbruker alle midler vi 
bruker, dette gjelder klubb, divisjon, distrikt og komiteer. 
Det ble rapportert om samarbeidet og utviklingen mellom KIDN og Junior Chamber 
Internasjonal(JCI) 
Det ble også vedtatt at det legges inn ekstra budsjettpost i distriktets budsjett, for dekking av lokale 
konventleders hotell opphold under konventet. 
Til slutt på møtet fikk vi besøk av presidenten i KC-Brunlanes som ønsket og fortelle om en plan og 
ønske for KIDN dem hadde. «Ung i Kiwanis» var navnet på prosjektet, det er for de mellom 18-25 år. 
Etter en fin presentasjon og gode argumenter bestemte distriktsstyret at: Klubber som har/får 
medlemmer i alderen fom 18 – tom 25 år (f.eks. KC-Kongsberg Junior og KC-Brunlanes), melder 
disse inn som fullverdige Kiwanismedlemmer ved å benytte gjeldende medlemsregistreringsskjema. 
Deretter mottar den aktuelle klubb en vanlig kontingentfaktura (med full kontingent – KIDN - KI-EF - 
KI). Straks den aktuelle klubb mottar kontingentfakturaen, sender klubben en søknad til KIDN v/DS 
hvor det bes om et bidrag som tilsvarer hele KIDN-kontingenten + 50% av KI-EF-kontingenten + 50% 
av KI-kontingenten. Søknaden vil bli godkjent, og aktuelle klubb skal bruke bidraget til å betale den 
aktuelle kontingentfakturaen. Dermed berører ikke bidraget selve Kontingenten (som i så fall ville 
bli en årsmøtesak), men blir kun en budsjettsak for DS. 
 
DS2: 
Dette var et en-dags møte, et langt møte, men veldig effektiv. 
«Ung i Kiwanis» prosjektet var gjennomgått av lovkomiteen etter ønske fra DS, og konkluderte med 
at ingen brudd på lover, derfor vedtok DS av prøveprosjekt frem til årsmøtet 2017. KC-Brunlanes 
legger frem rapport på årsmøtet. 
Dukker fra Kina ble diskutert, og DS presiserte vedtaket om at fremtidig bestilling av dukker fra 
utlandet skal godkjennes av DS. 
KIDN`s Prosjektgruppe la frem rapport om tildeling av midler fra Ekstra Stiftelsene. Denne gangen 
fikk 1 av 8 prosjekter vi hadde søkt på tildeling. 
Guvernørkollegialitet kunne fortelle at KIDN hadde reist til ekstra ordinært årsmøte i KI-EF i 
Luxemburg i januar 2017, vi reiste 6 personer. 4 personer ble dekket av KIDN, en av egen lomme 
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(Mona Hurtig) og guvernøren ble dekket av KI-EF. Det var viktig sak for fremtiden for KI-EF som 
skulle diskuteres. Det var et stort oppmøte og massiv motstand av viktige saker. Saken som hadde 
størst interesse ble trukket før møte kom i gang. Så DS konkluderte med at det var riktig av oss å 
sende så mange. 
Lokale konventkomiteen og DS- konventkomite kunne rapportere at ting gikk slik det skulle med 
Langesund 2017. Videre kunne DS konventleder fortelle at konvent for 2018 og 2019 også var i rute. 
Ingen søker enda på 2020. 
Regnskap for 2015-2016 ble fremlagt og godkjent av DS, men skal godkjennes av årsmøte 
Langesund 2017.  
Budsjett for 2016-2017, ble presentert ajourført pr dags dato. 
Divisjon Sverige la frem ønske om mer økonomisk støtte for bedre synliggjøring, det ble søkt om 
20.000,- og på DS1 ble det innvilget 10.000,- altså har divisjonen nå fått 30.000,- budsjettert for 
arbeidet. 
DS diskuterte et forslag fra guvernøren om «premiering» av beste klubb, medlem og divisjon. 
Medlem ble nedstemt. «Årets Klubb» ble vedtatt som en prøveordning frem til Årsmøte 2017.  
På grunn av våre utenlandsgjester på konvent o.l. så har DS vedtatt å kjøpe inn oversettelseutstyr, 
Pr- og Utdannings koordinatoren tok på seg oppgaven og ordne dette. Maks 8000,- ble vedtatt. 
Det ble også rapportert om tv-aksjonen, vi hadde fått inn 250.000,- noe DS var fornøyd med. 
Etter mye diskusjon på tidligere årsmøter så kom Lovkomiteen frem med en lovendring til 
årsmøtereglene. 
Det gikk ut på at antall stemmer (for/mot/blank) gir antall stemmer tellekorpset skal bruke. Hvis 
noen velger å ikke stemme, selv om de er delegat så er det opp til dem.    
Dette års «motivasjon / trenings / konferanse» var invitasjonen sendt ut til, neste guvernør 
oppfordret VG-ene til å stille. 
DS diskuterte noen rene administrasjons spørsmål også. 
 
 
DS3: 
Dette var et to-dagers møte. Lørdag var vi på Heistadmoen, i KC-Kongsberg og Numedalen sine 
lokaler, dette ble valgt for klubben ønsket og vise frem senteret «Kiwanis Kreativitets- og 
mestringssenter». Dette ga ikke DS noen nevneverdige ekstra kostnader. Søndag hadde vi møte i 
Drammen, som vanlig. 
Guvernøren hadde bursdag på lørdagen og hele DS sang for han. 
Humanitærkomiteen kunne rapporterer at Burn Camp hadde sendt inn regnskap og registrert seg i 
Brønnøysundregisteret slik vi har avtale om. 
VG Sverige Mona, rapporterte om planene for synliggjøring i Sverige etter DS2 vedtak om bevilging 
av støtte. 
Innkjøp av oversettelsesutstyr ble litt dyrere enn vi hadde trudd, dette pga kvalitet og muligheter. Vi 
fikk et tilbud på 12.700,- som DS vedtok. Dette er blitt bestilt og skal være klart til Langesund 2017.  
I tråd med strategidokumentet så har DS vedtatt å kjøpe inn 2 roll-up med generell Kiwanis-info og 
2 stk «beachflagg» med vann sokkel, for bruk ute. (tåler mere vind og regn)  
KI ønsker at alle klubber (gjerne divisjon også) skal ha eget «signatur-prosjekt». 
Klubbutviklingskomiteen meldte at de kan hjelpe klubber/divisjoner til å finne et slikt prosjekt. 
Referat fra «Kiwanis konferansen» (tidligere motivasjons) ble gjennomgått og referert. Neste 
guvernør var fornøyd og hadde fått mye tilbakemeldinger om godt samarbeid og gruppearbeid. 
Spørsmål om regler for «honnør» til medlemmer som fyller år, for innsats for verv, kom opp og DS 
hadde en god diskusjon om dette. Det ble konkludert med at DS IKKE skal ha regler for dette. DS vil 
behandle alle ekstra søknader som kommer i slike saker. 
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Forrige guvernør Eivind, ba om tillatelse til å ikke stille på årsmøtet i Langesund pga familiære 
grunner. DS godtok selvsagt dette, tidligere guvernør Hilde E. Meyer sa seg villig til å ta på seg 
oppgaven som forrige guvernør har under konvent / årsmøte.  
 
DS4: 
Ikke avholdt, da det skal avholdes på konventet i Langesund 2017.  
 
Komitémøter / arbeid: 
Distriktets komiteer har hatt arbeidsmøter i forkant til DS1, DS2 og DS3. 
De komiteene som ikke har møtt til DS-møtene har levert fullstendige rapporter til DS-sekretær i 
forkant av DS-møtene. Alle komiteene har jobbet med mange saker og jobbet godt sammen. 
Komiteene kommer med egne rapporter. DS er meget fornøyd med jobben som er blitt gjort. 
 
KI-EF – Kiwanis Internasjonale European Federation: 
Guvernøren har deltatt på 5 styremøter.  
Første møte var i Paris. (Dette var før guvernøren offisielt hadde tredd inn som guvernør.)  
Andre møte ble avholdt i Praha, Tsjekkia. 
Tredje møte ble avholdt i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i Luxemburg. 
Fjerde møte ble avholdt via Skype (på nett) 
Femte og siste møte ble avholdt i forbindelse med konventet i Paris, Frankrike. 
I tillegg til møtene har guvernøren hatt Skype samtaler med KI-EF presidenten en gang i måneden 
også. 
Guvernøren har hatt et godt forhold med sine kollegaer i Europa, vi har diskutert sakene som skulle 
opp på møtene før møtene og har pga dette vært godt forberedt. I år har guvernøren også vært så 
heldig at Norden har hatt KI-Trustee Paul Ingen Paulsen også med på møtene og derfor hatt noen å 
snakke norsk med og fått forklaringer på saker som har vært teknisk vanskelig og skjønne. Mye av 
sakene er en fortsettelse av sakene som forrige guvernør Eivind, hadde i sitt år. Det kan virke som at 
de som har hatt andre meninger, enn blant annet oss her i Norden, har innsett den store 
motstanden til forslagene sine nå. Det skal også nevnes at lovkomiteen med Gøran Hurtig i spissen 
har bidratt veldig til at guvernøren har kunne representert Norden på et godt vis. 
 
KI – Kiwanis Internasjonal: 
Guvernøren har deltatt på verdenskonvent (ICON) i Paris i juli 2017. Dette ble avholdt samtidig som 
KI-EF hadde sitt konvent på samme tid og sted. Det var to årsmøter, et for KI-EF og et for KI. I tillegg 
var det styremøter og foredrag å følge med på. Guvernøren slet i tillegg med varmen, for det er 
varmt i Paris i Juli. 
Onsdag var det «klassemiddag» for alle guvernøren i verden sammen med verdenspresidenten. 
Torsdag var det åpningsseremoni (3 timer) og vennskapsmiddag arrangert av KI-EF for 1200 
mennesker. Her var det folk fra alle verdens hjørner. Fredag var det først årsmøte KI (det tok nesten 
6 timer) og så gallamiddag etterpå. 
På lørdag var det KI-EF årsmøte, her stilte Hilde E. Meyer opp til valg til vervet som visepresident 
(fremtidig president), men tapte dessverre. Guvernøren mening er at noen av grunnen til at Hilde 
tapte er at det stilte få medlemmer / delegater fra Norden. Vi var 7 delegater, og motstanderen fra 
Belgia hadde mellom 70 og 100 delegater som støtte. Dette er noe vi må ta til etterretning og 
vurdere når vi neste gang stiller kandidater fra Norden til viktige verv ute i den store verden. På 
ettermiddagen var det avslutningsseremoni. Etter dette gikk noen av delegasjonen fra Norden ut for 
å spise middag. 
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Guvernøren syntes det var veldig hyggelig å møte igjen kollegaen fra hele verden, for av 51 
guvernører så møte 49 opp til konventet. I tillegg har man blitt kjent med andre Kiwanianere fra den 
store verden. 
Jeg vil oppfordre alle til å dra på konventene i Europa og Verden. 
 
KIDN – Kiwanis Internasjonal District Norden: 
Guvernøren har vært så heldig å kunne deltatt på 3 jubileumsfester. Alle var 50 års fester. Det var 
for KC-Ski, KC- Fredrikstad og KC-Moss. Alle tre festene var kjempehyggelig og trivelige. Samt fikk 
være tilstede på Promskonserten. 
Guvernøren har besøkt 3 divisjoner, og diverse klubber på forespørsel. 
Guvernøren fikk æren å være med på charterfest også, dette var til KC-Gjerstad. Men fordi at forrige 
guvernør hadde jobbet så mye med etablering av denne klubben fikk han æren av å bære 
guvernørkjede under de offisielle delene av denne festen. 
Guvernøren har deltatt på noen møter med kommende konvent komite og skal på flere før 
konventet. 
 
Konkusjon: 
Guvernøren føler han har gjennomført året tilfredsstillende etter rådene forhold. Som dere vet er 
guvernøren småbarnspappa og arbeidsaktiv og selvstendig næringsdrivende. Dette har gjort at man 
av og til dessverre må prioritere andre ting enn Kiwanis. Dette er et valg årsmøtet tok den gangen 
guvernøren ble valgt. Mange ting har forandret seg siden den gangen på Hamar, arbeidssituasjonen 
spesielt. Guvernøren mener selv at han har prioritert riktig, og de gangene som han ikke har 
mulighet til å stille opp på oppgaver har han delegert dette til andre. Neste guvernør Heidie Ringsby 
og leder av Humanitærkomiteen Brit Rogn har blant annet stilt opp.  
 
Når vi kommer til mål for året, hadde guvernøren sammen med DS et mål om økning av 
medlemmer og klubber, dette har dessverre ikke gått (slik det ser ut i skrivende stund). Vi har ikke 
blitt mange flere, men vi har ikke mistet mange heller, vi er nesten like mange som ved start. 
 
Til slutt vil guvernøren takke for tilliten og samarbeidet. 

 

 

Terje Kristian Thørring Christensen - sign 
Guvernør KIDN 2016-17 
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Styreberetning for Kiwanisåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Kiwanis lnternational District Norden (KIDN) er en serviceorgani5asjon tilknyttet
Kiwanis I nternationa l.

KIDN er registrert i BrØnnØysundregistrene med organisasjonsnummer 983 757 L89.
Forretningsadressen er for tiden: Landstadsgate 30 -3210 Sandefjord.
KIDN omfatter Norge Sverige og Danmark, og har ved utgangen av perioden 62

klubber, hvorav 58 i Norge,4i Sverige og 0 i Danmark.
KIDN ledes av en Årsforsamling, som kommer sammen under KIDNs årlige Konvent.
Distriktsstyret (DS) har ansvaret for den daglige drift/ledelse av organisasjonen.

Distriktsstyret
Guvernør

har i perioden hatt følgende sammensetning:

District Norden Org. nr: 983 757 r89

Forrige guvernør
Neste guvernør
Fremtidig guvernør
Distriktskasserer
Distriktssekretær
Viseguvernør Akershus
Viseguvernør Buskerud
Viseguvernør lndre Østland
Viseguvernør Sverige
Viseguvernør SØrla ndet
ViseguvernØr Telemark
Viseguvernør Vestfold
ViseguvernØr Vestla ndet
ViseguvernØr Viken
Viseguvernør Østfold

Eivind Sandnes

Hilde Meyer
Terje K. Christensen
Heidie Ringsby
Paul lnge Paulsen

Dag Gladsø

Hans-Olaf Teppen

Carl-Erik Thielemann
Harald Langeid

Mona Hurtig
John Rune lngebretsen
Kari Rasmussen

Steinar Birkeland
Dagfinn Bergkvist
Marit Warme
Sverre Kristian Bakke

Guvernør, forrige guvernør, neste guvernØr, fremtidig guvernØr, distriktskasserer og

distri ktssekretær (ad mi n istrasjonen) er gitt signeri ngsfu I I ma kt.

Organisasjonens hovedmålsetning: Bygge et bedre samfunn for alle å leve i, med

fokus på oppvekstvilkår og miljø for barn og unge.
MØter: Det er i perioden avholdt fire ( ) distriktsstyremØter og ett (1) årsmøte.
Regnskap: Driftsregnskapet for Kiwanisåret 2015-1,6 viser kr 2.490 i overskudd.
Balansen viser en egenkapital på kr 421,.236.

Noter og kommentarer medfølger regnskapet, som er revidert og revisorgodkjent.

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktiw arbeider for barn og unge"
(Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver - etter skattelovens § 6-5o)
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GodtgiØrelse: Det er i perioden ikke utbetalt lØnn eller andre innberetningspliktige
utbetalinger.
Fortsatt drift: Det bekreftes at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede.
Miliø: Organisasjonens aktiviteter forurenser ikke det ytre miljø.
Likestilling: Organisasjonen er åpen for begge kjønn, og alle medlemmer har samme
rettigheter.

Drammen 8. oktober 2016

NW 6
Terle K. Christensen



KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN
Org.nr.983 757 189

REGNSKAP KIWANISARET 2015.2016

RESULTAT

noter konto

Distriktets inntekter

Administras.ionens i nntekter

Kontingentinntekter
Me rverd iavgiftskompensasjon

Andre administrasjonsinntekter
Sum administrasisnsinntekter

Konventets inntekter
Sum konventets inntekter

Motivasjonskonferansen

Sum motivasjonskonf. lnnt.

Prosjekters inntekter
Prosjektmidler innt.f.
5um prosjekters inntekter

§urn distriktets inntekter

Distriktets kostnader og resultat

9

10

se noter 9 og 11 I
se noter 9 og 11 11'

11

t2

13

L4

Kontingentkostnader

Øvrige admin.kostnader

Sum administrasjonskostnader

Konventets kostnader

Motivasjonskonf. kostn.

Prosjekters kostnader

Sum dis$iktets kostnader

Distriktets driftsresultat

Finansi nntekter/kostnader

Distriktet$ årsresultat

12

13

Kiwanis'
I(tWANI§ÅRET

2015-2016

Pr 30" sep. 1016 Pr 30. sep. 2015

1298454
83476
4193

1386r.23

5509X"/t

93131
93131

98348
CI

98348

2128515

601r.71

678833

1280005

496126

128478

226615

2L3r223

-2708

5197

2490

KIWANISÅRET

2014-2015

1271089
85455
1051§

1367CI§7

576857

67§38
673[E

242126
o

24V12.6

22s336s

5L222L

770CI47

L282227

746985

130287

L78L48

æ37648

-84279

2388&

1.4

-603ef7



KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN
Org.nr.983 757 18§

REGNSKAP KIWAN§ÅRET 2015.2016

BAlÅNSE

Kiwanis
xrwnxrsÅRrr xrwantsÅnrt

2015-2016 2014-201§

Pr 30" sep. å016 Pr 30. sep. 201§

EG§I{KAPITAI og 6J§LD

§JTLD

Kortsiktig gjeld - leverandørgjeld

§um kortsiktis gjeld - leverandprgjeld

0istriktsprosjekttr
§um distriktsprosjel(er

Admin.tilsk, prosj. f,xtra$iftelsen
Sum admin.tilsk. Extra§tift

Prosjektrnidler Extrastift elsen

Sun prosjektrnidlår Extra§tift

§UM 6.,ELO

§UM EGENKAPITAT og GJELD

I styret for KlWANlS INTERNATIONAL Dl§TRICT NORDEN

3000 Drammen, 30. september 20L6/26. november 2016

noter konto

§8364

86087

29CI076

224000

698528

111976rt

Terje K. Th. Christensen

styrets led e r/guve-r nør 2A16-20!7

2!.L605

209908

121331

99758

642602

1061348

Eivind Sandnes

guvernør 2015-201.6

Heidie G. Ringsby

neste guvernør 2017 -20L8

/,,,
\ f,,,

distriktssekretær
sign

§teinar Birkeland

"'r#å;;iffi,4



KIWANIS INTERNATIONAT OISTRICT NORDEN
Org.nr.983 757 18§

REGNSKAP KIWANI§ÅRET 2015-E016

BAIåN§E

noter konto

EIENDTffift

Anleggsmidler
§um anleggsmidler

Omlppsmidler
Sum omlspsmldler fordringer

Bankinnskudd
5um bundne bankinnskudd

§um driftsinnskudd
§r.rm hankinnskudd

§UM EIENDILER

34610

289235

737503
1026738

x061348

Kiwanis
KIWANI§ÅRET KIWANI§ÅRET

1015-4016 2014-2015
Pr30. s*p.201S Pr30. sep.1015

700rt9

L24138
925577

10497t5

11197S4

q 
1,ld'u',6



KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN

Org.nr" 983 757 189

RTGN§KAP KIWAilEÅR§T 2015.2016

BAlAN§E

Kiwanis
rrwnrursÅRm xtwlrrllsÅngr

2015-20n6 2014-2015

Pr 30. sep. 2016 Pr 30. sep.2015

EGENKAPITAT og GJELD

E6TNKAPITAT

Opptjent egenkapital 1.10,

Egenkapital 12-13 besl. avsatt

Avsetning Jubileumsskrift

Avsetning dataoppgradering

Albaniahjelpen egenkaP L. jan.

Årets resultat administrasjon

Årets resultat konvent

Årets resultat motivasjonskonf.

Året§ resultat Pro§jekter
Årets resultat

§UM OPPTJENT EGENKAPITAL

not&r koilto

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4L8746

0

0

o

111316
54789
-35347

-L28267

2494
42L21$

640245

-97295
-107430

436L7

10871.8

-170128
-62959

63978

4L874§

2050

2050

2060

2080

7070

2050

2050

2050

2050

'furfurtu([\\ \ 
--\.15



ffiKiwanis
Kiwanis International District Norden
Org.nr. 983 757 189

Prinsippnoter

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens

bestemmelser og regler som følger av god regnskapsskikk i Norge.

Stiftelsen er ikke næringsdrivende og ikke skattepliktig

Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter

balansedagen er medtatt som anleggmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Fordringer
Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende effer avsetning til påregnelig tap.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være
leveringstidspunktet
for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas
i samme periode som tilhørende inntekter.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styreleder, eller styremedlemmer.



KIWANIS INTERNATIONAT DISTRICT NORDEN
Org.nr.9S3 757 r89

BEGNSKAP KIWANISÅRET 2015-2016

IIOTTR TII. REGN§KAPET

Note X Anleggsmidler

Kiwanis Norden har ikke bokførte anleggsmidler eller avskrivninger i året.

Kiwanis'
mwnnirsAnrr KrwANrsÅRET

2015-2016 2014-2015
Pr 3§. sep.2016 Pr 30. rep" 101.§

Not€ 2 Kortsiktiss fordringer

Kundefordringer
KIDN interne fakturering konvent 2016

KIDN intern fakturering konvent 2016

KC Larvik BØken kreditsaldo

Frivillighet ltlorge kontingent

DMT Komm. AS 4. kv. 2014

Scan4News AS 4757 tilsk p 2016

Konventkomiteen 2016/fordring på KC Ski

Reiseforskudd AlbaniahjelP

Sum kortsiktige fordringer

Konto

henv.

1510

1511

24LL

75L2

1399

L748

L746

1785

1789

8725
3"L67L4

-LL67L4

3550
CI

0

1-5705

32759
9310

70049

11265

0

0

0

L5345

0

8000
34610

Kortsiktige fordringer er fordringer på klubber hvorav kr 750 er eldre enn 90 dager og kr 3.550 er kreditsaldo.

lnterne fordringer og tilsvarende intern gjeld vedrørende lntern fakturering av KIDNs konventinntekter og

konventkostnader er eliminert i regnskapet, konti 1511" og 24L1.

posten utBjøres videre av fordring KC Ski konventadrninistrasjon, reiseforskudd og periodiseringer,

som blir oppgjort og kostnadsført i 2016-2017.

tlal*'t



KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN
0rg.nr.983 757 189

REGN§KAP KIWANI§ÅRET 20T5.2016

NOT§N flL REGNSKAPET

Note 3 Sankinnskudd

Prosjekters bundne bankinnsk.

6138 06 38583 BC MHU KA

6276 05 34574 Elirninate

5082 05 82745 AlbaniahjelPen

Sum bundne bankinnskudd

Driftens innskudd

6515 05 42884 kontingenter

6201 05 15209 driftskonto
1503 31 273L3 konvent 2014

6515 45 16667 konvent 20L5

Forskudd konvent 201-4

Sum driftsinnskudd
Surn bankinnskudd

Konto

henv.

7927

1931

r972

r970

r920

t971

r915

91582

3337

29U"9
124L38

0

88s042
0

40535
0

925577

1049715

r"08r.40

L50536

30559

289235

5381

567965

63631

100525

0

7375A3
1026738

Vesentlige innbetalinger er

merverdiavgiftsrefusjon kr 538.020 fra Lott5tift (14122015 b' LCI4)

prosjektbevilgninger fra Extrastiftelsen for 2015 kr L.750'000 {29012016 b. 256)'

innbetalinger av kontingent fra klubber

innbetalinger av påmelding konventet fra klubber'

VesentNige utbetaling er
prosjekter med Extrastiftelsen overført til klubber

m e rve rd iavgiftsref usjo n overført ti I kl u bbe r

kontingentutbetalinger til Kl og KIEF

konventets utbetalinger til hotellet.

Bundne prosjaktmidler og driftens innskudd fremgår av balans*n.

1f ,,f,nr

Kiwanis'
I(IWANI§ÅftHT

2015-2016
Pr 30" sep. 2O!.6

KIWANI§ARET
2014-2015

Pr 30. sep. 201§



Kiwanis"
mwnnirsÅnrr xrwerursÅRrt

x015-2016 201.4-2015
Pr 30. sep. 2016 Fr 30. sep. 201.5

4L8746
0

0

0

1113t 6

54789
-35347

-L28267

7494

42123S

Vesentlig bevegelser i egenkapital er årets overskudd, samt, for Kiwanisåret 2014-2015:

Årsmøtevedtak 2013 om jubileumsskrift og web-oppgradering og fjorårets poster mot disse vedtak

er ført i balansen (ikke resultatført).
Albaniahjelpen er opptatt i KIDNs regnskap pr. 1. januar 20L5 med egenkapital kr 43"6\7.

Note 5 Kortriktig gield - Leverandørgield

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN
Org,nr.983 757 189

R§§NSKAP KIWANISÅRET 2015-2016

NOTER TIL REGNSKAPET

Note 4 Egenkapital

0pptjent egenkapital 1.L0.

Egenkapital 12-13 besl" avsatt

Avsetning J ubileumsskrift 1/3

Avsetning dataoppgradering 2/3
Albaniahjelpen egenkap 1. 1,.15

Årets resultat administrasjon
Årets resultat konvent
Årets resultat motivkonferansen

Årets resultat prosjekter

Årets resultat

SUM OPPTJENT EGTNKAPITAL

Leverandørgjeld

lntern gjeld konvent 20L6

KIDN intern fakturering konvent 201"6

KC Larvik Bøken kreditsaldo

Skyldige kostnader

Konvent 2015 æresPris

Nepaljordskjelv KC Oslo stØtte

Barn på flukt KC Elverum støtte reiseregninger

Sum Kortsiktig Sjeld - leverandørgjeld

Konto

henv.

2050

2050

2060

2080

2070

2050

2050

2050

2050

2050

640245
0

-97295

-107430

436L7

-60390

4187rt6

x76604

0

35000

24LO

?4tL

15 11

24L4

2976

2975

2990

2995

76840
1 16714
-1167L4

3550

0

13500

2000

7474

98354

Alle leverandørforpliktelser er oppgjort på forfall; Kontingenter til Kl og KIEF, konventets kostnader,

leverandØrgjeld, prosjektutbetalinger til prosjektansvarlige klubber og merverdiavgiftskompensasjon"

Leverandørgjeld er vesentlig regnskapshonorar tll KC Ski, reiseregninger og konventets kostnader'

211604

ll'^f'
frld,
Y)



Kiwanis
Pr 30. sep. 2016 Pr 30. sep. 20L5

30522

23109
0

0
3337

0

29L19
86087

0

0

CI

0

0

1?431"9

165758

290076

0

0

0

0

224000

2?4000

hvor det er sendt

Extrastiftelsens administrasjonstilsk . far zot4-2015 og 201.5-2016 er oppfprt i balansen iht. årsmøtevedtuk'

Note 8 Prosjektmidlor Extra§tiftel§en

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN
Org.nr.983 757 189

REGN§KAP XlWerutsÅRET 20r5-20L6

NO?ER TIL REGNSKAPET

Note 6 DistriktsProsiekter

Burn Camp

Mental Helse Ungdom

Kiwanisdukken

Sykehusklovnene
Eliminate

Kiwanis AlbaniahjelP

Prosjekt oversettelse

Albaniahjelp innbet fra klubber

§um distriktsprosiekter

Ex 2A12 / 3 / 0L05 Kiwa n isdukken

Ex 2A]3 / Ll 0535 SamsPill helse

Ex 2Ot3 fi / A326 NYe Gurvika

Ex 2014 Haugesund SYkehus

Ex 2013-2014 admin.tillegg

Ex 2014-2015

EX 2015-2016

Sum admin.tilskudd proriekter Extrastiftelsen

Ex ZaDB / AL05 Kiwanisdukken

Ex 201.31U0535 SamsPill helse

Ex 2A13 B I 0326 NYe Gurvika

Ex 2015/R812990 SYkehusklovner

EX 2016/R880927 Vego gård utstYr

5u n prosjektmidler Exrastift

Distriktets prosjekter er balanseførte, dvs. at alle innbetalinger fra klubber føres sorn

forpliktelse på respektiv konto og alle utbetalinger til prosjektene utligner disse

forpliktelsene.

Note 7 Admin.tilskudd prosj. Extraltiftelsen

Konto

henv.

2405

2416

24L?

2447

2801-02

2850

2803

2347

2343

?344

2348

2350

2361

2360

2420

2443

2444

2448

2454

KIWANI$ÅRET
201i-2015

KIWANISÅRET

20r4-t015

56445

1"2609

0

4L00
123954

2800
0

20§908

1829
-368

-1473

20000
10L343

12XS31

-74X.

0

0

1"00000

Iq
ftoGjenstående ikke utbetalte prosjektmidler utgjør kr 224.000, vedrører Vego gård

søknad om endring til Extrastiftelsen.

99758



KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN
Org.nr. 983 7§7 189

R§GNSKAP KIWANISARET 2015.2016

NSTER TIL REGNSKAPET

Not§ 9 Kontingenter

Oppkrevd tra klubber/msdlsmmer

Kontingent Kl

Kontingent Kl nye medl.

Kontingent KIEF

Kontingent KIDN

Kontingent KIDN nye medl.

Kontingent korr. tidl. år

Sum oppkrevd fra klubber/medlemmer

Utbetalt til Kl og KlEf

Kontingenter Kl-KIEF

Kontingent Kl

Kontingent Kl nye medlemmer

Kontingent KIEF

Sum kontingent utb§talt Klog KIEF

l(ontingent inntskt§ført i KIDN

MVA kompensasjon

MVA kompensasjon L % sentralledd KIDN

MVA kompensasjon L % underledd 44 klubber

Sum MVA komPensasjon

lnforrnasjon om kontingentrutiner'

Kontingentrutiner til og rned Kiwanisåret 2013-2014:

Klubbene betalte kontingent til Kl og KIEF samlet på en faktura til og med året 13-14.

Kontingent til KIDN ble fakturert lokalt i norske kroner.

Fra og med kiwanisåret 2014-20L5:

Rutineendringe r hvor klubbene betaler alle kontingentelementer til KIDN

som igjen betaler elementene interna§jonal kontingent videre til KIEF, i [uro.

Note 10 Merverdiavgift skompen§a§ion

Konto

henv.

3301

3302

3303

3305

3306

3307

4500
4301

$42
4303

3280

3281

3282

47462.3

L4434

95257
706800

r"r-340

0

1298454

0

487591"

14888

98692

fi01171

6972§2

78095
789

459L

8347S

401380

B7A7
100557

746130
20520

-LL205

t_271089

5ttL2L
0

0

CI

51tr22r

758868

85455
0

0

8§455

Kiwanis'
KIWANI§ÅRET

201§-?0[5
Pr 30, sep" 2016

KIWANI§ÅRET
a0L4-2015

Pr 30. sep.20t5



KIWANIS I NTHfi NATIONAL DISTRICT NORDEN
Org.nr.983 757 f89

R[6NSKAp rilWAN !§ARET 2015-2016

NOTER TII. RIGN§KAPET

Notå tI Administrasjonen§ kostnader

Sum avskrivninger

Su m kontingentkostnader

5um guvernørers reise-, møtek.

§um komiteer
§um viseguvernørers kostn.

Sum årsmøte/distr"styret/kom.
§um administrasjonskostnader

Sum gebyrer bank, offentlig
Sum Kiwanis Nytt kostnader

§u m adminis$asjonskostnader

l(onto

henv.

notel 6010

noreg 4500

gr 73

gr 73,4,5

gr 73

gr 68

gr 67,8,9

7770

gr 37

Br 47

Konventets inntekter
Konventets kostnader

Konventets resultat

Note 13 Motivasionskonferansen

Motivasjonskonf . inntekter

Motivasjonskonf. kostnader

Motivasjonskonf. Resultat

3750,51

4750

Forklaring på økte inntekter i 1"5-16 ligger i bevilgning av Euro 4.000, tilsvarende

nkr 32.944, fra KIEF.

KIDN arrangerer motivasjonskonferansen med tap for å bedre deltagelse fra klubbene,

informasjonsflyt og Kiwaniskunnskap"

Kiwani§
KIWANISÅRET

2CI15-2016

Pr 30. sep. 2016

0

601r.71

3LL477

86165
28073

174856

72263

6000
0

1280005

550914
496126

54789

931.31

t78478
-35347

Guvernørs reise/møtekostnader er økt som følge av belastning for guvernørs gjester/aktiviteter

på konventet og reiselmøtekostnåder for internasjonal deltagelse og verv.

Komiteenes kostnader er redusert vesentliB da fjoråret hadde 100 års jubileum med høy

kommunikasjonsaktivitet.
Årsrn6tets kostnader er overført fra konventet til administrasjonen med kr 50.000, kostnad lik tidligere år.

Distriktsssremøte 3 og 4 ble avholdt på 1 dag hver, kostnad pr møte vesentlig lavere'

Kontingent er økt som følge av økte belastninger til KI og KIEF samt høyere kurs på euro.

Note t2 Konvent inntekter/kostnader

KIWANTSÅRET

20r4-20x5
Pr 30. sep. 2015

2950

51222L
!29577
290125

31892
24393?
64936

6595

0

t282227

576857

746985
-170128

67328
130287

-52959

#|*6
\,,



KIWANI§ INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN
Org.nr. 983 757 18§

REGN§KAP KIWANI§ÅRET 10T,5.2016

NOTER TIL REGNSKAPET

{Vote 14 Frosjrkter

Sum inntekter distriktsprosjekter
Sum kostnader distriktsprosjekter
Sum admin.tilsk. kostn,ført

§um resultat prosjekter

lYqte 15 Grunnlag merverdiavgiftskompensasjon

Totale distriktets kostnader

Kontingent Kl

K0ntingent Kl nye medlemmer

Kontingent KIEF

Sum interne kostnader utbetales til utlandet

Sum søkegrunnlag mva-refusjon

Konto

henv.

4301

4302

4303

98348
-2?.66L5

0

-x28267

2L3L223

487591
L4888

986§2

601171"

153005I

242126
-178r.48

0

6397S

Kiwanis
KIWANISÅBET

2015-2016

Pr 30. sep. 2016

KIWANI§ÅRET

2014-2015

Pr 30" sep. I0l5



Revisjon Skagerrak
Revisjon Skagerrak AS

Storgata 1 1

4950 Risør

Ttf.: 40 43 25 00

www. revisjon-skagerrak. no

Org.nr. 982 767 970 MYA

Foretaksregisteret

Til styret i

Kiwanis lnternational District Norden

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførersetskap

Medtem av Den norske Revisorforening

UAVH ENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert foreningen Kiwanis lnternational District Norden årsregnskap som viser et
overskudd påkr 2490. Arsregnskapet består av balanse per 30. september 2016,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 30. september 2016, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

G ru nnlag for konkl u sjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i

henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon som består av informasjon i årsberetningen.
Øvrig informasjon inkluderer ikke årsreg nskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen"av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
med at den øvrige Informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Styret ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne tilfortsatt
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
avviklet.

Reyisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garantifor at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet. Det henvises for øvrig til httBs:1/reyiEer.fareningen.nqlrevjsiOn-Sbe.t'etninger
som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige Iovmessige krav

Konkl u sjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.

Risør, 21. desember 2016

Revisjon Skagerrak AS

k;\l-.*
Einar Johansen
Registrert revisor



Stiftelsen

Kiwanis District Nordens Fond

sIYRETS ÅRsee«erNlNc 20 | 6

Stifielsens kontor er den til enhver tid Kirvanis District Nordens kontoradresse

Stilielsens tbrnrål er ved tiivillige innsanrlinger og gaver lia distriktets klubber. enkeltmedletnmer og andre

bidragsytere. å bygge opp c.t fbnd i regi av Kiwanis District Norden. sanrt deretleryte årlige pengegaverlil hLrlnanitære

formå1. Fondets storrelse er regulert av vedtekter.

Styret har bestått av t'olgende;

vt-31il2
l/ l-30/9
|ila-31 12
t^-3112
I/I-30n
Iil0-3til1

President

President Carl Erik'l'hielernanrr
Cuvernor Eivind Sandnes

Cuvernor T'er-ie Klistian Christensen
Sekretær Heidie Ringsby
Styrernedlem Eva Scltytte
Styrernedlenr Kjell Bakka

Kiwanis Club Nedre Eiker
Kirvanis Club Risor
Kirvanis Club Risor
Kiwanis Club l-arvik Bøkcn
Kiwanis Club Banble Konvalen
Kiwanis Club Drsbak

Det holdes vedtektsbesternte antall stytetnoter.

Fondetharnånåcklensutnavkr. l.0l2.0,SSettcravsetninghunranitæreutdelingerkrl5.c)57tbr20 16.

l-ondet 6ar utdelt en gave på kr 5.760.- i 20l6 til Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fulkeslag, kr 5.000'- til

Bratsberg idretrslag avd BUA 2. kr l-5.000,- til Sør-Trøndelag Ærverdige 4H-Alumner og kr 20.000,- til Utsiktsbakken

Brassband. Vedtektsbestelnt rapport lbr aktivitetene er pr dags dato ikke rnotlatt tia alle sokere.

For å holcle tgldet på et hol,t nivå fbr ti'emtidige utbetalinger, ønsker vi ikkc å utbetale maksinralt beløp som vil være

kr. 28.015.

l-'ondct har nå nådd en slik storrelse at vi kan dele ut gaver på kr.28.0 15.- innentbr vedtektenes bestemmelser.

Styretharbeslutterådeleutenqavei20l6basertpåresultatfbr2015påkrI3.500.-sornnevntovenfbr.
Belopet er avsatt i regnskapet til utdeling.

Det har vært stor aktivitet i fbndet oc klubbene og clistriktet hal vært rneget llinke til å benytte gavebrevene tbr jubileer

og lbr andre aktiviteter.

Det ble på VikentAkershus konventet på Mastentvr giennorrrtbrl en meget vellykket utlodning lbr klubber og deltakere.

Denne aktiviteten innbrakte kr 2ll7i.-.

Det lrar vært bra aktivitet på Oien-nreda[ien. nren iirr heller ingen salg av [Jixon-ntedalier. Vi har solgt I I Øien

nredalier.

Styret har plassert nridler kr 884.040 i bank til lI)'t.',,U" ,'.,,,".
Arets rcsultat ble på kr 5.3 l9 inkl. opptjerlte rcnter på kr 6.4i l.

Arbeiclsnrilioet i stilielsen er -rlodt 
og stitic'lscn lbrurensc.r ikke det ytre rnilio. Stilielsen har ikke ansatte ntedarbeidere

og det er således ikke aktuelt nred tiltak tor likestilling.

Med bakgrupn i overnevnte resultat og buds.ietter er det grunnlag tbr videre drili av stilielsen. Regnskapet rned noter gir

.tt.r rt1,.rått rnenirrg oversikt over utviklingc'n os resultatet av virksotrtheterr og dennes stilling.

tebruar 20 I 7

di* t* tl ,, \-ti- - -. 'l- 
' :'- " 41 ' ' a( '-

Hcidie Ringsbr \ )* Kjell Bakka
S!-kretær StYrenredlerrt

//4(--'4------ \
Eivind Sandrres
Cuvernør

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge



Kiwanis
District Nordens Fond

EIENDELER
Kundefordringer
Visma Mamut AS 0101-28A? 2015
Bøsser opptalt beholdning Eliminate
1080 32 90666 Brukskonto
1080 48 20111Særvilkår
1080 30 78209 Bank plassering

Beholdninger
Sum eiendeler
EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 01.01.
Arets resultat

Sum egenkapital 31.12.

Leverandørgjeld
Avsetning til utdeling gave for 2013

Avsetning til utdeling gave for 2015

Avsetning til utdeling gave for 2016

Avsetning regnskap 201 5

Skyldig KIDN for gaver til Eliminate

Skyldig KIDN for gaver til Filipinene

Unicef komiteen Nepal katastrofen

Sum gjeld

Sum egenkapital og gield

Stiftelsen Kiwanis lnternational
Org.nr. 874 989 622

BALANSE

konto Noter
1 510

1575

1910 4

1930 7

1940 7

1960 7

1460 8

I
9

I

2410

zgzt 5

2980 5

2980 10

2961

2972 4

2973 5

2974 10

31.12.2016
1 500

0
0

68656
5391 I

884040
33402

31.12.2015
0
0

2400
69993
s3658

877900
16289

r041515 1020239

1006739
s31 I

953787
52953

1012058 1006739

0

0

0

15957
0

0

0

1 3500

0
0

0

0

0

0

0

1 3500

29457 13500

1041515 1020239

Drarmmen 31. des. 2016122. ian.2A17lA5 feb. 2017

oo//r'#7tt(&, ,- *
Carl Erik Thielemann
Styrets leder/president

Kjell Bakka
Styremedlem

,rl. , . . \.

Heidie Ringsby =---.
Styremedleq/sekretær

' ,"/x
.,.t ) *-- ,'/*'.J,no 5;;"

Guvernør



@Kiwanis
Stiftelsen Kiwanis lnternational District Nordens Fond
Org.nr.874 989 622

Resultatregnskap 2016

INNTEKTER
Bøsser opptalt
Gaver
Øien medalje
Centennial Awards
Kunstlotteri/utlodn./auksjon konventet
Norden Pins, rekvisita
Gaver fra klubbene til Eliminate
Gave fra KC Asker avslutt/oppløsn
Sum inntekter

KOSTNADER
Kostnad gavebrev

Øien medalje
Kostnad utlodninger
Nordmarka Ryttersportklubb
Beholdningsendringer
Støtte til enkeltpersoner
Beholdningsendringer gr 4 1

SMS aksjonen Eliminate
Bidrag KIDN/Filipinene fra SKIDNF
Bevilgede gaver
Revisjonshonorar
Kostnad administrasjon
Arsmøte/konvent
Arsavgift LottStift
Bankgebyrladm.
Sum kostnader

DRIFTSRESULTAT

FINAN§INNTEKTER
1080 32 90666 kreditrenter
1080 48 20111 kreditrenter
1080 25 23837 kreditrenter
1080 25 253837 tilb f pål renter 2010
1080 30 78209 kreditrenter
Sum finansinntekter

Arets resultat

konto Noter 2016

0
7500

55000
0

21275
3785

0
9957

2015

5748
2150

45000
24927
33080

1000
21 500

0

1

2

3

4120

4130 1

4140 3

4123 4

4o9o 8

4100 4

4199 8

42'tO 4

4931 4

4930 4 og 5

6700 6

6710-7700

7710

7775

7

7

7

7

7

97517 129405

301 0

31 20

31 30

31 31

3140

3160

31 B0

3192

0
paj

10210
0

0
0

-1A764
2400

0

61717
11484
20738

0

1 540
104

0
74AA

14426
25000

6300
0

56792
-1 0000
-35000
14125
11324

0
1 505

92

98629 91964

8030

8040

-1112

31

260
0

0

6140
6431

374/1

38
463

0
0

15011

15512

5319 529s3



@Kiwanis.
Stiftelsen Kiwanis lnternational District Nordens Fond
Org.nr. 874 989 622

Noter for 2016

Note nr. 1 øien medalier

lnntekter av11 stk. utdelte Øien medaljer er kr 55.000

Note nr. 2 Centennial Awards

I 2015 betalte KC Asgårdstrand 2 stk. CentennialAwards euro 2.386, nkr.20.927

lngen Centennial Awards i 2016.

Note nr.3 Kunstutlodning/auksjon konventet

Ulodning på konventet innbrakte sum kr 21.275, inkludert etterfakturering kr 1.500

Kostnadene ved utlodningen utgjorde kr 10.210.

Note nr.4 Humanitære bidrag nasjonalt og internasjonalt

2400
2400

15000
5000
5760

20000
15957

64117

Prosjekt Eliminate.
Prosjektet er avsluttet pr 31. desember 2015.

Eliminate overført fra fondet til KIDN

Sum overført prosiekt Eliminate (Kiwanis internt)

støtte til støa 4 H

Støtte til Bratsberg lL

Støtte til Autismeforeningen
Støtte til Utsiktsbakken Musikkorps
Avsetning utdeling humanitære gaver 2016

Sum overført prosiekter (Kiwanis eksterne)

Sum utbetalt og avsatt humanitære bidrag

konto 4210

konto 4930

konto 4930

konto 4930

konto 4930

konto 4930

Note nr.5 Avsetning til bevilgende gaver

Det er avsatt 75 o/o au årets resultat til utdeling humanitaere gaver med kr 15.957.

SKIDNF har utdelt i alt kr 64.117 til humanitære formål i 2016.



ffiKiwanis'
Stiftelsen Kiwanis lnternational District Nordens Fond

Org.nr. 874 989 622

Noter for 2016

Note nr. 6 Revisjonshonorar

Utgiftsført revisjonshonorar i 2016 er revisjonshonoraret for regnskapsåret 2015, kr 1 1 .484

som i sin helhet er revisjonshonorar.

Note nr.7 Bankinnskudd, renteinntekter

Stiftelsen har plassering ibank kr 1.006.613,-.

Renteinntekter er bokført i tråd med bankens årsoppgave pr 31. desember 2016.

Forrentning 0,4o/o p.a. under kr 100.000 og 0,6 % p.a. over kr 100.000 fra 1. juni2016.

Øvrige bankkonti er innskudd på foliovilkår.

Produksjonsfeil på merkede varer, derfor nedsatt pris.

Verdi av varebeholdning er vurdert til innkiøpspris.

Varebeholdning 31. desember 2A15 var kr 16.289, beholdningsøkning i 2016 kr 17 -113.

Antall
Pr 31.12.16

Verdikr.
31.12.16

15 346
6 321

2 610
826

145
1 800

6 354

Øien medaljer
Jakkemerker, pins

Jakkemerker, pins

Gaveeske m/logo

Ekstra bånd

Rammer Øien med

55

49
522

14

5

4

0

Note nr.9

Egenkapital 1.

Arets resultat

Egenkapital 31

Egenkapital

Januar

. desember

2014
927563
26223

953787

2015
953787

52952
1006739

2016
1 006739

531 I
1 01 2058



ffiKiwanis
Stiftelsen Kiwanis lnternational District Nordens Fond
Org.nr.874 989 622

Noter for 2016

Note nr. 10 Prosjekt støtte jordskjelv Unicef/Nepal

Gjenstående beløp, kr 13.500, er bokført konto 2974, som skyldig prosjekt jordskjelv Nepal

Avsetning utdeling humanitrere gaver 2016

Avsetningen ulgør 75 av årets resultat.



Revisjon Skagerrak

Einar Johansen
Registrert revisor

EE &",:,10,"il^SÅL,l

Stiftelsen Kiwanis lnærnational District Nordens Fond

Revisjon av regnskapet pr 31.12.24fi

Vi har giennomgåu regnskapet til Stiftelsen Kiwanis Intemational District Nordens Fond
pr 31.12.2A16. Vår kontroll er basert på stikkprøver, og den er rettet mot de poster og
områder i regnskapet som vi vurderer som vesentlige, og hvor det synes å være risiko for at
det kan oppstå feil.

Vfu oppfatring er at regnskapet er tiltedsstillende bokfu og avstemt.

Risør, den 22. mars 2017

Med vennlig hilsen
REVISJON §KAGERRAK A§

Revlsjon Skagerrak AS

Storgata 11 www.revisjon-skagerrak.no
4950 Risør Org,nr. 9E2 767 970 MVA

Ttf.: 4o 43 25 00 Foretakregisteret

Godkjent revisjonssetskap
Autorisert regnskapsførersetskap

l,lsdlem av Den nonke Revisorforening

Elin Slaatten Sollid
Registrert revisor



Revisjon Skagerrak
Revisjon Skagerrak As
Storgata 1 1

4950 Risør
Tlf.: 4O 43 25 00

www revisjon-skagerrak. no

Org.nr. 982 767 970 MVA

Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsseLskaP

Autorisert regnskapsførerselskap
Medtem av Den norske Revisorforening
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Tilårsmøtet i

Stiftelsen Kiwanis lntemational District Nordens Fond

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisionen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert stiftelsen Stiftelsen Kiwanis lnternational District Nordens Fond årsregnskap
som viser et overskudd på kr 5 319. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

G run nlag for kanklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrifi, og har
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvig informaEon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon som består av informasjon i årsberetningen.
Øvrig informasjon inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer
ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon
med det fonnål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. M har ingenting å rapportere iså henseende.



Revisjon Skagerrak
Revisjon Skagerrak AS

Storgata 1 1

4950 Risør
Ttf.: 4t) 41 25 00

www. revisjon-skagerrak. no

Org.nr. 982 767 970 M\A
Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsselskap
Autorisert regnskapsførerselskap

Med(em av Den norske Revisorforening

tiJ" X. * 1

Tilårsmøtet i

Stiftelsen Kiwanis lnternational District Nordens Fond

Styret ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet isamsvar med lov og forskrifter,
herunder fo1.{ det gir et rettuisende bilde i samsri meå regnskapslovens regrei og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner
nødvendig for å kunne utarbeide et årvegnsrap sdm ikke innehofOer vesentiig 

--
feilinformasjon, verken som følge av mistighetei eller utitsiktåde feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må tedelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt
9tifi og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen åm fortsatt drift skatIegges tilgrunn for årsregnskapetså lenge det ikke er sannsynlig atirirksomheten vil bliawiklet.

Revr.sors oppgaver og ptikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt målerå oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinfonnasjon, verken som følge av misligheier eller utilsiktede feii, og å avgi enrevisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. BetryggenOe sikkerhet e, un-høy grad avsikkerhet, men ingen garantifor at en revisjon uttørti sååirar *;J il,;;r*kriiio6 goo
rev§onsskik[.i ]-rlorOe, herunder ISA-ene, ånia vilavdekke vesenilig øifinørmasJån 

"o*eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter ellei utilsiktede fåil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersåm den en[eftvis eller samlet med rimetighet
kan forventes å påvirte økonomiske beslutninger som brukerne foretar b6g66;å
årsregnskapet- Det henvises for øvrigtil https:I/revisorforeninsen.nolrevisionsberetninger
som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og pti*ter.

Uttalelse om mrrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen

Basert på.vår revisjon av årsregnskapet gom beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene iårsberetningen om årsregnskapet ogforutsetningen om fortsatt drift er konsistente med
årsregnskapet og isamsvar med lov og forskriftei.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi harfunnet.nødvendig i henhold til intern§onal standard for attestasioisopporåg ii§Åå sooo
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har åppfylt sin plikt til å sørge for ordenlig og overslUig
regls-trering og dokume.ntasjon av selskapLti regnitcapsopptys-ninger isamsiar-nr*o tov oggod bokføringsskikk i Norge.

Risør, 22. mars2A17
Revisjon §kagerrak AS

t;1&*-.----
Einar Johansen
Registrert revisor



         

/// 

                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

 

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)  

 

ÅRSMØTE 2017 – VALG              www.kiwanis.no 

   

 

 

KANDIDATER SOM STILLER TIL VALG I KIWANIS DISTRICT NORDEN (KDN)  
 

Nominasjonskomiteen for Kiwanisåret 2016-2017 har bestått av: 

Guvernør   Terje Christensen  Kiwanis Club Risør 

Imm Past Guvernør  Eivind Sandnes  Kiwanis Club Risør 

Past Guvernør  Hilde Meyer               Kiwanis Club Horten Freia 

Komiteen innstiller følgende kandidater: 

Guvernør 2017-18: Heidie Ringsby                             Kiwanis Club Larvik Bøken 

Neste guvernør 2017-18: Steinar Birkeland                   Kiwanis Club Åsgårdstrand 

Fremtidig guvernør 2017-18: Det er IKKE innkommet forslag. 

***************************************************************************** 

KANDIDATER SOM STILLER TIL VALG SOM STYREMEDLEMMER I STIFTELSEN 

KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS FOND (SKIDNF) 

Ingen styremedlemmer er på valg.   

 

REVISOR KIDN:  

Distriktsstyret 2016-17 foreslår å beholde nåværende revisor: 

Revisjon Skagerak AS, Risør.  

 

KANDIDATER SOM STILLER TIL VALG FOR AKTUELLE VERV I  

KIWANIS INTERNATIONAL (KI) 

OG 

KIWANIS INTERNATIONAL EUROPEAN FEDERATION (KI-EF) 

INGEN 



         
/// 

 
                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

 

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). 

 

ÅRSMØTE  2017 – saksinnlegg KIWANIS UNG       www.kiwanis.no 

   
 

Sitat fra DS 1:  

UNGE INN I KIWANIS (alternativ til Kiwanis Junior): 

KC-Brunlanes har i en tid arbeidet med å få unge inn i klubben, men en av utfordringene er betaling 

av kontingent til KIDN – KI-EF – KI, da flere av ungdommene bl.a. er i en utdanningssituasjon.  

Klubbpresident Terje Ringsby stilte med to av de unge (Mathias J. Larsen og Stine Sydow), og alle 

tre holdt engasjerende innlegg om viktigheten av å få unge inn i Kiwanisorganisasjonen (som 

fullverdige Kiwanismedlemmer – ikke bare som Kiwanis Junior).  

Terje foreslo at DS subsidierer deler av gjeldene kontingent for «de unge», og å se på denne 

subsidieringen som en investering inn i fremtidens Kiwanis.   

PS: Terjes definisjon på «de unge» er alderen fom 18 år tom 25 år. Etter å ha fylt 26 vil 

vedkommende «unge» ikke lenger bli kontingentsubsidiert. 

DS syns dette var et godt forslag, og etter en MEGET positiv debatt fattet DS følgende vedtak: 

Klubber som har/får medlemmer i alderen fom 18 – tom 25 år (f.eks. KC-Kongsberg Junior og KC-Brunlanes), 

melder disse inn som fullverdige Kiwanismedlemmer ved å benytte gjeldende medlemsregistreringsskjema. 

Deretter mottar den aktuelle klubb en vanlig kontingentfaktura (med full kontingent – KIDN - KI-EF - KI).  

Straks den aktuelle klubb mottar kontingentfakturaen, sender klubben en søknad til KIDN v/DS hvor det bes 

om et bidrag som tilsvarer hele KIDN-kontingenten + 50% av KI-EF-kontingenten + 50% av KI-

kontingenten.  

Søknaden vil bli godkjent, og aktuelle klubb skal bruke bidraget til å betale den aktuelle kontingentfakturaen.  

Dermed berører ikke bidraget selve Kontingenten (som i så fall ville bli en årsmøtesak), men blir 

kun en budsjettsak for DS. 

Hvilken budsjettpost aktuelle bidrag skal belastes skal diskuteres på DS 2.  

PS: Lovkomiteleder påtok seg oppgaven med å utarbeide en formell sakstekst som passer inn i våre 

«Forskrifter og Allmenne Råd», og fremlegge dette på DS 2.   
 

Sitat fra 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. 

 
 
EVALUERING/ERFARING – KC-KONGSBERG OG NUMEDAL: 

 
Spesielle omstendigheter har ført til at vi ikke har effektuert dette enda. Vi har fire Juniorer i den aktuelle 

aldersgruppen som vil bli innmeldt fra 1.0kt. 2017. Etter et nærmere møte med ungdommene så har vi 

besluttet at ungdommene med støtte av de andre medlemmene skal ha en vervekampanje etter sommerferien 

for å få flere med på laget. 

 

Noe av vervegrunnlaget skal være et samarbeidsprosjekt som er opprettet med JCI og MHU i Buskerud. JCI 

sitt tidligere prosjekt Barnas Jul som har vært holdt i Drammen i flere år skal nå erstattes av prosjektet 

«AKTIV JULEMORO» og skal avholde lørdag 2. des. i Drammen og 3. des. i Kongsberg. 

 

 



2 

 

 

I tillegg arbeides det med et samarbeidsprosjekt rundt årets TV-innsamling på Heistadmoen. Her planlegges 

det aktiviteter for alle barn og ungdom både i Actionsportklubben og Kiwanis Kreativitets- og 

Mestringssenter. Det skal betales en rimelig inngangsbillett som i neste omgang skal gå direkte til Unicefs TV-

aksjon. 

 

Vi er sikre på at ordningen «Unge inn i Kiwanis» vil kunne føre til en økt medlemsmasse på kort sikt, ut fra 

vår erfaring med at ungdom er opptatt av å kunne hjelpe andre som har det vanskelig. På lengre sikt vil dette 

kunne føre til den etterlyste foryngelsen i Kiwanis generelt. 

Med de tilbud som nå er etablert på Heistadmoen vil det være mulig å arrangere samlinger for de unge som 

kan fenge og engasjere. Her vil de også kunne lære om det å drive prosjektarbeid hvilket vil være nyttig for 

både ungdommene og for Kiwanis. 

 

Vår anbefaling er at DS innfører ordningen som fast, eller som en videreføring av forsøksperioden for nye to 

år før en ny evaluering. 

 

 

EVALUERING/ERFARING – KC-BRUNLANES: 

 
KIDN har som alle kjenner til en utfordring med fallende medlemsmasse, og stadig høyere gjennomsnittsalder. 

Dette utløste et ønske fra Kiwanis Club Brunlanes om å innlemme ungdom fra 18-25 år i klubben som 

fullverdige «Kiwanianere», for å sikre tilvekst i bunnen. 

 

Vi fikk, under DS1, aksept for å starte et pilotprosjekt vedrørende ungdom i Kiwanis. 

Det som var utgangspunktet for henvendelsen til distriktsstyret, var spørsmål om en mulig justering av 

kontingenten, slik at vi var mer på linje med andre organisasjoner som rekrutterer ungdom til humanitært 

arbeid. Dette hang sammen med at det for yngre menneskers del ikke er logisk å skulle betale kr.1200,- 

(medlemskostnad i KC Brunlanes) for å få lov til å hjelpe andre. Med aksepten fra distriktsstyret ble 

medlemskostnaden satt til kr.300, noe ungdommen også mente var en fornuftig sum. 

 

Vår erfaring er at ungdom har en langt høyere sosial samvittighet enn det som er manges oppfatning, og vi 

opplever at de virkelig brenner for det humanitære arbeidet på en veldig uselvisk måte. Dette gjør at det er 

lettere for vår klubb å «kaste» seg rundt når vi får henvendelser om å hjelpe til.  

 

Ungdommen har valgt å ha sine egne prosjekter i tillegg til klubbens øvrige prosjekter, som f.eks. panteaksjon. 

De har også klart å skape et miljø som gjør at de har omgang med hverandre utover møtene, noe som gjør at de 

knytter sterkere bånd til hverandre under Kiwanisparaplyen. 

 

Når det gjelder måten vi har organisert ungdomsgruppa på, er den som følger: 

 Ungdommen har sitt eget møtetidspunkt 

 De har møterett, men ikke møteplikt på «vanlige» Kiwanismøter, bortsett fra 1 møte pr. kvartal, eller 

når det er saker som gjør det påkrevd 

 De har sin egen leder, men er underlagt det alminnelige styret. 

 De har 1 representant i klubbstyret 

 All økonomi håndteres av klubbens kasserer 

 Ungdommen og de «gamle» skal være hverandres ressurser  

 

Etter et knapt år er vi fortsatt i «støpeskjeen», og fortsetter å forme oss slik at vi forhåpentligvis stadig blir mer 

lukrative for ungdommen. Vi håper derfor at vi kan fortsette dette pilotprosjektet videre i noen år, slik at vi 

finner den optimale driftsformen 

 

Satsningen har gitt en tilvekst på 6 nye medlemmer.  

 

Terje Ringsby 

President 
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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) 

 

ÅRSMØTE 2017 – Mental Helse Ungdom - evaluering                           www.kiwanis.no 

   

 

 

KDNs samarbeidsavtale med Mental Helse Ungdom utgår den 31.12.2017, og 

Årsmøtet 2017 bes ta stilling til om avtalen skal avsluttes eller videreføres. 

Ved en eventuell videreføring vil avtalen gjelde for to (2) år, frem til 

31.12.2019. 

 

Distriktsstyret har tidligere år gjennomført omfattende 

klubbundersøkelser/evalueringer, for å kunne fremme sin innstilling i slike 

saker til Årsmøtet. 

 

Siden aktuelle samarbeidsavtaler er forankret i Årsmøtevedtak, mener sittende 

distriktsstyre at slike «klubbundersøkelser» er unødvendige, da det uansett vil 

være opp til de enkelte klubbdelegater å stemme i henhold til det mandat 

delegatene har fått fra respektive klubber.  

 

DS 2016-17 fremmer derfor ingen innstilling i denne saken, til årsmøtet 2017.  
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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 mottakere av skattefrie gaver – etter skattelovens § 6-50)  

 

ÅRSMØTE 2017 – Kontingent 2017-18                                       www.kiwanis.no 

   

 
KONTINGENT KDN 2017-18 

 

DS 2016-17 og neste guvernør Heidie Ringsby, fremmer følgende forslag til 

Årsmøtet 2017: 

Medlemskontingent for Kiwanisåret 2017-18 forblir uendret (NOK 570). 

Medlemskontingent for Kiwanisåret 2017-18, nye medlemmer, forblir 

uendret (NOK 40 pr mnd).   
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