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                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

Distriktssekretær 2014-2015 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. 4 - 2014-2015   

Tid: Fredag den 4. september 2015. 

Sted: First Hotell Ambassadeur – Strømsø Torg 7  – N 3044 DRAMMEN. 

 

Deltakere:            

Guvernør: Hilde Meyer Tilstede VG-Akershus Niels Chr. Pedersen Tilstede 

Neste guvernør Eivind 

Sandnes 

Tilstede VG-Buskerud Carl-Erik 

Thielemann  

Tilstede 

Forrige guvernør Mona Hurtig Tilstede VG-Indre Østland Jan Erik Vestli Tilstede 

Foreslått guvernør Terje K. 

Christensen 

Tilstede VG-Telemark Kari Rasmussen Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sverige Berith Helsing Ikke 

tilstede 

Distriktskasserer  Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede  VG-Sørlandet John Rune 

Ingebretsen 

Tilstede 

Kontrolkomite Steinar 

Johnsen 

Tilstede VG-Vestfold Heidie Ringsby Tilstede 

Lovkomiteen Gøran Hurtig  Invitert - 

tilstede 

VG-Vestlandet  Paul Mannes 

v/Dagfinn 

Bergkvist 

Tilstede 

Humanitærkomiteen 

 

 Ikke 

invitert  

VG-Viken Kari Bergqvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite 

 

 Ikke 

invitert 

VG-Østfold Olav R. Haugen Tilstede 

Prosjekt-koordinator 

 

Ralph 

Castellan 
Invitert 

tilstede 

   

Prosjekt-koordinator Kåre Vold Invitert 

tilstede  

Nettansvarlig Asbjørn Schjølberg Ikke 

invitert 

Medlemsreg.ansvarlig 

  

Tove Fiksdal Invitert - 

tilstede 

Past-guvernør-

komite 

Tove Fiksdal Ikke 

invitert 

Prosjekt ELIMINATE 

(tilstede under eget pkt 

på lørdag) 

Carl-Erik 

Thielemann 

Invitert - 

tilstede 

Konventkomite 

(tilstede under  

 eget pkt på lørdag) 

Tore Brynslund  Invitert -

tilstede  

Finanskomite 

(tilstede v/d-kasserer) 

Paul Inge 

Paulsen 

Invitert - 

tilstede 

Kiwanisnytt - 

redaktør 

Ludvik Ervik Ikke 

invitert  

 

I tillegg møtte forrige distriktskasserer, Kjell Lilletvedt og regnskapsfører Hans Olaf Teppen. 

Kiwanisnyttredaktør Ludvik Ervik og Humanitærkomitemedlem Brit Rogn var tilstede som observatører. 

Tilstede var også KI-president John Button, KI-EF-president Vincent Salembier, guvernør Island/Færøyene 

Gunnlaugur Gunnlaugsson og Counsellor Bruce berven. 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 15 

 

Styret var beslutningsdyktig. 
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                Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 4 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen. 

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

Tilstedeværende gjester fremførte hilsninger. 

 

DS 4 Fremmøteregistrering. 

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

 

DS 4 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referatgodkjennelse: Referat fra DS-3 ble godkjent uten bemerkninger. 

 

DS 4 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Hilde kunne komme med en «gla-nyhet». I forbindelse med at Vego Gård får 

årets Kiwanispris, har TV-2 vært på besøk på Vego Gård, og denne reportasjen vil bli 

sendt på «Go-Morgen Norge» på TV 2, mandag den 7. september kl 0745, med 

guvernør Hilde tilstede. 

For øvrig håpet hun at møtets saker kunne behandles effektivt slik at møtetiden ble 

holdt.  

 

 FASTE POSTER:  

DS 4 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteleder Steinar Johnsen leste komiteens årsrapport, og DS hadde ingen 

bemerkninger. 

Komiteens egen bemerkning om at komiteen selv stiller spørsmål om komiteens 

berettigelse tas til etterretning, og komiteens fremtid, sammensetning og mandat vil bli 

behandlet på DS 1 2015-16.  

R/B 

DS 4 HUMANITÆRKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Årsrapport var levert og det forelå en tilleggsrapport vedr gjennomføring av 

sommerleir for Mental Helse Ungdom og Burn Camp, samt komiteens kontakt med 

Kiwanis Albaniahjelpen.  

Tilleggsrapporten ble lest av distriktssekretæren, og tas til etterretning. 

Forslag om at Kiwanisdukken kun skal produseres av/ved såkalte vernede bedrifter 

utsettes til behandling på DS 1 2015-16. 

Det forelå dokument fra DSB vedr kvalitetssikring av Kiwanisdukkeproduksjon, og 

dokumentet/saken vil bli behandlet på DS 1 2015-16. 

R/B 

DS 4 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Årsrapport var levert og tas til etterretning. 

R 

DS 4 PROSJEKTKOORDINATORENE ORIENTERER:  

Ralph Castellan leste prosjektkoordinatorenes årsrapport, som viser at de har 

gjennomført et omfattende og godt arbeid. Rapporten tas til etterretning. 

Koordinatorene mente det var behov for bedre rutiner/ansvar/kapasitet vedr 

utlevering/oppfølging av Kiwanisdukker i områder der det ikke er Kiwanisklubber, og 

saken vil bli behandlet på DS 1 2015-16.    

R/B 

DS 4 FINANSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Paul Inge Paulsen orienterte om beslutningen i KI vedr 

medlemskontingentforhøyelse på US-dollar 10 pr medlem pr år,  

R/B 
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gjeldene fom 1. oktober 2015. Det var 13 år siden forrige internasjonale 

kontingentforhøyelse og selv om KI nå har «slanket» sin faste stab vesentlig var det 

allikevel behov for nevnte økning for at KI skal kunne opprettholde nødvendig service 

til klubbene.  

Paul Inge la også frem en god oversikt over hva de forskjellige medlemskontingentene 

blir benyttet til, og DS ga Paul Inge honnør for god orientering. 

DS 4 NETTANSVARLIG/WEBMASTER ORIENTERER/RAPPORTER: 

Asbjørn Schjølberg hadde levert årsrapport og rapporten tas til etterretning.  

R 

DS 4 KONVENTKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteleder Tore Brynslund ga en orientering om komiteens arbeid så langt, og kunne 

melde at neste års Konvent (Viken/Akershus - Mastemyr) var i rute. Konventet 2017 

(Langesund) er fortsatt under bearbeidelse. 

Søknadsfristen for Konventarrangement i 2018 er 1. januar 2016, og Divisjon Vestfold 

har bekreftet at de vil sende en søknad innen fristen. 

R 

DS 4 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Årsrapport var levert og det forelå en tilleggsrapport. Distriktssekretæren leste 

tilleggsrapporten, og rapporten tas til etterretning.  

R 

DS 4 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Tove Fiksdal har levert årsrapport og det forelå oppdatert tilleggsrapport. 

Distriktssekretæren leste tilleggsrapporten, og rapporten tas til etterretning.  

R 

DS 4 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Leder for komiteen, Carl-Erik Thielemann, ga en god orientering om komiteens arbeid. 

Komiteen har et meget godt samarbeid med UNICEF, og det arbeides med en ny SMS-

kampanje, mulig rettet opp mot «farsdagen».  

Det er tidligere meldt at Eliminateprosjektet avsluttes under Jubileumskonventet i 

Drammen, men det er nå bestemt fra KI at prosjektet formelt vil holde på frem til 

31.12.2015.  

KIDN har til nå samlet inn ca NOK 3.2 mill, og på verdensbasis er det samlet inn ca 100 

mill US-dollar.    

R 

DS 4 LOVKOMITEEN RAPPORTERER: 

Komiteleder Gøran Hurtig redegjorde for komiteens arbeid med ny lovtekst til ny 

Distriktslov, og kunne melde at lovteksten allerede var kvalitetssikret/godkjent av KI 

(den 14. august 2015). DS ga komiteen honnør for vel utført arbeid. 

DS vedtok at foreliggende lovforslag fremlegges for Årsmøtet 2015.   

R/B 

DS 4 GUVERNØRENS KVARTALSRAPPORT NR 3: 

Guvernør Hilde gikk igjennom rapporten, og viste også til en sammenstilling/sum av 

rapport nr 1+2+3. Hun understreket viktigheten av at rapportens opplysninger blir 

brukt av divisjoner/klubber i all aktuell Kiwanissynliggjøring.  

Hun minnet viseguvernørene på at Divisjonskvartalsrapport nr 4 skal sendes til 

forrigeguvernor@kiwanis.no   

R 

DS 4 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Distriktskasserer Paul Inge gikk igjennom regnskap pr. 30.06.2015, som viste at DS 

2014-15 har god økonomikontroll i forhold til budsjett. 

Paul Inge fikk honnør for et meget oversiktlig og transparent regnskapsoppsett, hvor 

det nå var enkelt å finne frem til enkeltposters underbilag både i balanse og 

driftsregnskap. Prosjektmidler var nå korrekt ført som balanseposter. 

R 
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DS 4 REGNSKAP 2013-14: 

Forrige guvernør Mona Hurtig redegjorde for bakgrunnen av de uheldige 

omstendighetene som forsinket regnskapsavslutningen. Forrige distriktskasserer Kjell 

Lilletvedt og regnskapsfører KIDN Hans Olaf Teppen har tidligere beklaget nevnte 

forsinkelse (se referat Fra DS 3), og DS tok beklagelsen og redegjørelsen til etterretning. 

Det vil bli gjennomfør tiltak som vil forhindre en eventuell fremtidig lignende situasjon.  

Det ble registrert et lite misforhold i balansebeløpene for avsetning av midler til 

jubileumsskrift og dataoppgradering og DS ga Kjell Lilletvedt, Paul Inge Paulsen og 

Hans Olaf Teppen fullmakt til å rette på dette på originalregnskapsdokumentene som 

legges frem for Årsmøte 2015. 

DS godkjente deretter regnskapet for fremleggelse på Årsmøtet.  

 

DS 4 ÅRSMØTESAKER (kvalitetssikre årsmøtets saksfremstillinger): 

Ingen endringer i forhold til beslutning tatt på DS 3.  

B 

 OPPFØLGINGSSAKER:  

 INGEN  

 INNKOMNE SAKER. 
 

 

DS 4.07 BREV FRA KC-ALFAS DEL PI: 

Denne saken ble i utgangspunktet bestemt utsatt til DS 1 2015-16 pga manglende 

konkret forslag fra klubben.  

MEN – det viser seg i ettertid at klubben HAR sendt guvernøren et konkret forslag. 

Dette dokumentet har imidlertid ikke blitt registrert pga hacking i guvernørens pc.  

Saken er som følger: 

KC-Alfas del Pi ønsker å tre ut som klubb i KIDN og gå tilbake til å være en såkalt 

«nonedistrict club». Klubben har henvendt seg til KI og KI har ingen motforestillinger 

såfremt KIDN aksepterer en slik overgang. 

Guvernøren har sendt ut melding til alle distriktsstyremedlemmene om denne saken 

med følgende konkrete forslag: 

Distriktsstyret 2014-15 aksepterer at KC-Alfas del Pi, med virkning fom 1. oktober 

2015, ikke lenger er en klubb i KIDN. Klubben kan dermed registrere seg i KI som en 

«nonedistrict club». 

Distriktssekretæren kan bekrefte/dokumentere, gjennom tilbakemeldinger fra 

distriktsstyremedlemmene, at guvernørens forslag, pr 10.09.2015, er godkjent. 

Distriktssekretæren orienterer KC-Alfas del Pi og KI/KI-EF om denne beslutningen.   

B 

 EVENTUELT 

 

 

DS 4 DIVISJON VIKEN: 

Viseguvernør Kari Bergqvist ønsket en regnskapsspesifikasjon over aktuelle 

guvernørers reiser. Distriktskasserer kunne melde at dette vil fremkomme i 

regnskapsnoter og budsjettposter. 

B 
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DS 4 KIWANIS JUNIORCAMP: 

Presidenten i KC-Kongsberg og Numedal, Ralph Castellan, ønsket å høre KIDNs 

holdning til å arrangere Kiwanis Junior-Camp i aktivitetssenteret på Heistadmoen. 

Saken ble utsatt til DS 1 2015-16, hvor Ralph Castellan vil fremlegge mer info. 

B 

DS 4 «HERRELØS ARV»: 

Regjeringen har bestemt å opprette et fond der midler fra såkalt «herreløs arv», dvs arv 

fra dødsbo der avdøde ikke har arvinger og som dermed tilfaller staten, skal kunne gis 

videre til frivillige organisasjoner.  

Distriktssekretæren er allerede i gang med å undersøke saken og kommer tilbake med 

mer info straks det foreligger.   

B 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 4 INGEN.  

 MØTET HEVET 

Guvernør Hilde takket for ryddige, fremtidsrettede og positive beslutninger, og for 

meget god møtedisiplin. 

Hun ønsket alle en fin Konventhelg. 

 

Dette var guvernør Hildes siste DS-møte i sin guvernørperiode og hun ble behørig og 

vel fortjent roset og takket for sin innsats som guvernør, spesielt for sitt engasjement 

vedr Kiwanissynliggjøring  

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) – B (beslutning/vedtak) 

DR (divisjonsråd) 

DS (distriktsstyret) 

KI (Kiwanis International) 

KI-EF (Kiwanis International European Federation) 

KIDN (Kiwanis International District Norden) 

KIF (Kiwanis International Foundation) 

KIF-E (Kiwanis International Foundation – Europe) 

SKIDNF (Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond) 

 

 

Referent:  
Distriktssekretær Dag Gladsø 

 
 

 
 

 
 


