
         

/// 

                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. 1 - 2015-2016   

Tid: Lørdag den 17. og søndag den 18. oktober 2015 

Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden – Tollbugaten 43 – 3044 DRAMMEN 

 

Deltakere:            

Guvernør: Eivind 

Sandnes 

Tilstede VG-Akershus Hans Olaf Teppen Tilstede 

Neste guvernør Terje 

Christensen 

Tilstede VG-Buskerud Carl-Erik 

Thielemann  
Tilstede 

Forrige guvernør Hilde Meyer Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Heidie 

Ringsby 

Tilstede VG-Telemark Vara Steinar 

Johnsen på 

lørdag. Kari 

Rasmussen på 

søndag 

Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig Tilstede 

Distriktskasserer  Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede  VG-Sørlandet John Rune 

Ingebretsen 

Tilstede 

Kontrollkomite 

(kun eget sakspkt)  

Steinar 

Johnsen 

Tilstede VG-Vestfold Steinar Birkeland Tilstede 

Lovkomiteen Gøran Hurtig  Invitert - 

tilstede 

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Humanitærkomite 

(kun eget sakspkt) 

Brit Rogn Tilstede VG-Viken Marit Warme Tilstede 

Klubbutviklingskomite 

(eget sakspkt) 

Roar Hansen Tilstede VG-Østfold Sverre Kristian 

Bakke 

Tilstede 

Klubbutviklingskomite 

(kun eget sakspkt) 

Roger Berg Tilstede    

Prosjekt-koordinator 

(kun eget sakspkt) 

Ralph 

Castellan 
Tilstede    

Prosjekt-koordinator 

(kun eget sakspkt) 

Kåre Vold Tilstede  Nettansvarlig 

(kun eget sakspkt) 

Asbjørn 

Schjølberg 

Tilstede 

Medlemsreg.ansvarlig 

(kun eget sakspkt)  

Tove Fiksdal Ikke  

tilstede 

Past-guv.komite 

(kun eget sakspkt) 

Tove Fiksdal Ikke  

tilstede 

Prosjekt ELIMINATE 

(kun eget sakspkt) 

Carl-Erik 

Thielemann 

Tilstede Konventkomite 

(kun eget sakspkt) 

Tore Brynslund  Tilstede  

Finanskomite 

(tilstede v/d-kasserer) 

Paul Inge 

Paulsen 

Invitert - 

tilstede 

Kiwanisnytt – 

redaktør 

(invitert lørdag) 

Ludvik Ervik Tilstede 
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ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ LØRDAG: 16 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ SØNDAG: 16  

Styret var beslutningsdyktig. 

 

LØRDAGSMØTET              Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 1 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 1 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 1 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent etter noen mindre sakstidspunktendringer. 

Referatgodkjennelse: Dette DS skal ikke godkjenne referat fra DS 4 2014-15. 

Distriktssekretæren kunne opplyse at det var innkommet en bemerkning til nevnte 

referat (fra Kontrollkomiteen), og denne bemerkning hadde distriktssekretæren allerede 

utsendt til klubbene, med tekst godkjent av leder i Kontrollkomiteen.  

 

DS 1 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Eivind viste til sitt motto «Kiwanis stolthet» og ønsket at DS, gjennom 

distriktets fellesprosjekter, skulle fokusere på Kiwanissynliggjøring, med tanke på 

klubbutvikling (medlemsverving og nyklubbdannelse).  

Guvernøren har en drøm som han håpet kunne virkeliggjøres: Opprette to Young 

Professional-klubber – en i Norge og en i Sverige (gjerne i Danmark også – på sikt). 

For øvrig ba Eivind VG bidra til at såkalte «svake» klubber får hjelp av distriktets 

Klubbutviklingskomite.  

Forrige guvernør Hilde orienterte litt omkring planene for samarbeid med UNICEF og 

KIDN vedr Farsdagen (en aktivitet dessverre kun for Norge), og det vil komme mer 

info via mail og på nett (nettside og facebook). 

Eivind minnet så om den nyopprettede facebooksiden for «team 2015-16», og neste 

guvernør Terje tok ansvaret med å få den oppdatert slik at alle kan delta når det sendes 

ut viktige meldinger/info. 

Eivind så frem til et konstruktivt møte med gode, fremtidsrettede beslutninger.   

 

 FASTE POSTER:  

DS 1 KONTROLLKOMITEEN: 

Det forelå forslag fra distriktssekretæren om nedleggelse av Kontrollkomiteen. 

Etter en saklig og demokratisk debatt, hvor leder av Komiteen fremførte 

komitemedlemmenes begrunnelse for at de mener komiteen har sin berettigelse, ble 

distriktssekretærens forslag tatt opp til avstemning, med følgende resultat: 

9 stemmer for forslaget – 4 stemmer mot – 3 stemmer blanke. 

Kontrollkomiteen er dermed avviklet.  

B 

DS 1 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteen var representert ved komiteleder Brit Rogn. Mandatet ble oppdatert. 

Komiteen skal kommende år ha fokus på mer Kiwanissynliggjøring i samarbeid med 

distriktets fellesprosjekter (MHU-BC-KA), herunder også Kiwanisdukken. De ønsket 

bl.a. å bruke facebook mer aktivt, og at deltakere på aktuelle sommerleire skal utstyres 

med T-skjorter hvor Kiwanislogoet er synlig. 

R/B 
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KIDNs samarbeidsavtale med BC utgår 31.12.2016, og komiteen vil sende ut en 

evalueringshenvendelse til klubbene i løpet av vinteren 2016. 

KIDNs budsjett ble endret i henhold til komiteens aktivitetsønske. 

DS 1 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiteen var representert med alle medlemmene. Mandatet ble oppdatert. 

Komiteleder Roar Hansen kunne opplyse at komiteen fortsetter sin arbeidsinndeling, 

hvor Roar Hansen og Roger Berg har ansvar for styrking av eksisterende klubber i 

Norge, Mona Hurtig har ansvar for styrking av eksisterende klubber i Sverige, og Ralph 

Castellan og Kåre Vold har ansvar for nyklubbdannelse der Kiwanisdukken er 

«døråpner» (både i Norge og Sverige). Komiteen utarbeider selv 

prosjekt/ansvarsdetaljer for gjennomføring av aktuelle tiltak. 

I tillegg til tidligere budsjettbevilget kr 30.000, ønsket komiteen et ekstra tilskudd på kr 

10.000 (øremerket nyklubbdannelse i Sverige), og DS innfridde dette ønsket. 

Divisjon Telemark ba DS vurdere nedleggelse av Klubbutviklingskomiteen, med den 

begrunnelse at Divisjonen mener respektive VG kan gjøre en like god jobb som 

Klubbutviklingskomiteen. 

Etter en god debatt rundt Divisjon Telemarks innspill, var det stort flertall for å 

opprettholde Klubbutviklingskomiteen.  

R/B 

DS 1 PROSJEKTKOORDINATORENE: 

Mandatet ble oppdatert. 

Ralph Castellan kunne opplys at resultatet av de 6 søknadene som pr. dato ligger inne 

hos ExtraStiftelsen, vil foreligge innen utgangen av november måned.  

Dette gjelder følgende prosjekter: 

Kiwanis Kreativitet – og Mestringssenter (KC-Kongsberg og Numedal). 

Samspill-Helse og Livsglede (KC-Skien). 

Høyt og Lavt Dagbo (KC-Ski). 

Utsikt og Scene Gurvika (Kiwanis Divisjon Vestfold). 

Utstyr – Aktivitet Vego Gård (KC-Øvre Eiker). 

Klatre-Buldrevegg (KC-Kongsberg og Numedal). 

For øvrig minnet han om at klubbene må ta kontakt med prosjektkoordinatorene straks 

de har et prosjekt/en aktivitet de ønsket finansieringshjelp til.  

Deretter informerte Ralph om fremdriften av KC-Kongsbergs samarbeid med 

Kongsberg Aktivitetspark AS (og Kongsberg Action Senter).  

Samarbeidet var nå formalisert og Ralph vil om kort tid lage et oppsette som viser hva 

dette «Senteret» har å tilby, og hvilke muligheter alle klubbene i KIDN vil ha i denne 

sammenhengen.    

R/B 

DS 1 LOVKOMITEE: 

Mandatet ble oppdatert. 

Komiteleder Gøran Hurtig kunne opplyse at KIDNs nye distriktslov nå var godkjent av 

KI, og Gøran sender et dokument, inneholdende den amerikanske, den norske og den 

svenske teksten, til distriktssekretæren, som legger dokumentet på KIDNs nettside. 

Gøran fremla/viste forslag til en mal som er ment brukt til KIDNs nye «Forskrifter og 

Allmenne Råd», og DS godkjente forslaget. 

Komiteen arbeider dermed videre med utarbeidelsen av selve teksten i de nye 

«Forskrifter og Allmenne Råd». 

R/B 

DS 1 FINANSKOMITEEN: 

Mandatet ble oppdatert. 

R/B 



4 
 
 

Komiteleder Paul Inge Paulsen kunne opplyse at KI har bestemt å benytte en annen 

kursomregningsrate enn den som tidligere var benyttet ved omregning fra Euro til 

Dollar vedr den nye kontingentøkningen på 10 dollar til KI. Den nye omregningsraten 

medfører at tidligere beregnet økning på NOK ca 125, nå vil være NOK ca 75.  

DS 1 NETTANSVARLIG/WEBMASTER: 

Mandatet ble oppdatert. 

Asbjørn kunne opplyse at KIDNs nettsystem (herunder mail) fungerer svært bra.  

Han presiserte imidlertid at det er den enkelte klubb som har ansvaret med å oppdatere 

sine medlemmers opplysninger (adresse, telefon og mail), og straks det oppstår 

endringer MÅ disse endringene meldes til medlemsregisteransvarlig (som samarbeider 

med Asbjørn vedr oppdateringer på nettsiden/matrikkelen). 

Han presiserte også viktigheten av at ALLE klubber lager sin egen klubb-nettside, og 

sørger for at den blir oppdatert kontinuerlig (nettsiden MÅ være «aktiv og dynamisk» 

for å kunne være interessant for aktuelle «tittere»).  

KIDNs håndbøker er under oppdatering/revidering, og målet er at de skal kunne 

oppdateres/revideres kontinuerlig.  

På spørsmål om hvordan han har oppfattet/erfart bruken av Skype, så var Asbjørns 

erfaring at dette var et svært godt «media» til å holde, mindre, korte møter på en 

effektiv og kostnadsbesparende måte. Han gjorde oppmerksom på at det medfører 

kostnader hvis fler enn 10 personer deltar i et Skypemøte. 

DS takket for denne orienteringen og tar dette med seg til «Skype-punktet» på 

søndagens agenda.  

R/B 

DS 1 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Mandatet ble oppdatert. 

Redaktør Ludvik Ervik ga uttrykk for at det å være redaktør av Kiwanisnytt er en 

hyggelig oppgave. Klubbene var flinke til å sende inn aktuelle innlegg, og i tillegg 

hentet han mye stoff fra de forskjellige facebooksidene. 

Han oppfordret de divisjoner som ennå ikke har egne klubbfacebooksider eller egne  

divisjonsfacebooksider, om å opprette slike. 

Han kunne også opplyse at Kiwanisnytt for året 2015-16 vil ha en ny spalte (Min 

Divisjon), der respektive VG kan legge inn aktuelle saker fra sin Divisjon. Redaktøren 

holder orden på hvilken divisjon som skal ha innlegg i hvilket Kiwanisnytt. 

Ludvik fikk velfortjent applaus for sitt flotte arbeid i 2014-15. 

R/B 

DS 1 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Tove Fiksdal var ikke tilstede, men hadde sendt en rapport, som ble lest av 

distriktssekretæren. 

Tove hadde ingen kommentarer til foreliggende mandat, som ble oppdatert. 

Rapporten viste at KIDN i året 2014-15 mistet 6 klubber, men fikk 1 ny. 

Tove understreket VIKTIGHETEN av at alle medlemsopplysningsendringer SKAL 

sendes til medlemsreg@kiwanis.no  

R/B 

DS 1 PAST GUVERNØRKOMITEE: 

Komiteleder Tove Fiksdal var ikke tilstede, men hadde sendt en rapport, som ble lest av 

distriktssekretæren. 

Tove hadde ingen kommentarer til foreliggende mandat, som ble oppdatert. 

Komiteens viktigste oppgave den seneste tiden var utarbeidelse og ferdigstillelse av 

KIDNs 50-års Jubileumsbok. Denne boken har blitt et flott «historisk dokument», og 

redaksjonskomiteen med Kåre Sørby som leder fikk kompliment for flott arbeid. 

R/B 

mailto:medlemsreg@kiwanis.no
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Det anbefales at klubbene går til innkjøp av denne boken, til bruk både privat, til 

foredragsholdergave og andre erkjentlighetsgaver. Ta kontakt med distriktssekretæren 

for bestilling. 

 KONVENTKOMITEEN: 

Mandatet ble oppdatert. 

Komiteleder Tore Brynslund ga en orientering om komiteens etterarbeid i forbindelse 

med Jubileumskonventet i Drammen, et Konvent som hadde vært svært vellykket. 

Videre kunne han opplyse at Konventet på Mastemyr (2016) var i rute, og at Konventet 

i Langesund (2017) også hadde god fremdrift. 

Divisjon Vestfold har tidligere meldt at de ønsker å søke om Konventarrangement for 

2018, og VG Steinar Birkeland kunne opplyse at Divisjon Vestfold allerede har satt ned 

en interim-prosjektkomite, med mandat å tilrettelegge (og sende) søknad til 

Konventkomiteen innen søknadsfristen 1. januar 2016.  

R/B 

DS 1 NYHETSFORMIDLER KI OG KI-EF: 

Dette var en ny komite i året 2014-15. Erfaringen viser at det ikke er behov for denne 

komiteen da respektive organer (DS – Divisjoner – Klubber) selv kan hente aktuell 

informasjon på KI og KI-EFs nettsider.  

R/B 

DS 1 KORRESPONDENT KI OG KI-EF: 

Dette var en ny komite i året 2014-15. Erfaringen viser at det ikke er behov for denne 

komiteen da respektive organer (DS – Divisjoner – Klubber) selv kan hente aktuell 

informasjon på KI og KI-EFs nettsider.  

R/B 

DS 1 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Mandatet ble oppdatert, og kollegiet vil nå bl.a. være en resurs for 

Klubbutviklingskomiteen, og i tillegg ha sterk fokus på Kiwanissynliggjøring. 

R/B 

DS 1 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE: 

Som tidligere meldt vil KIs formelle samarbeid med UNICEF/ELIMINATE, avsluttes 

den 31.12.2015. 

MEN, som John Button opplyste på Konventet i Drammen, så er KI og Unicef i en 

prosess med tanke på videreføring helt til 2020. 

Carl-Erik Thielemann opplyste at det pr. dato, for KIDN, var innsamlet NOK ca 3,2 mill.   

Komiteen planlegger en innsamlingsaktivitet i forbindelse med årets «Farsdag» 

(dessverre kun rettet mot klubber i Norge), og det vil bli utsendt mer informasjon når 

flere detaljer er på plass.  

Carl-Erik etterlyste innsamlingsbøsser som tidligere var utdelt til noen Divisjoner, og ba 

respektive VG sjekke om det var noen i sin Divisjon som hadde bøsse/r oppbevart.    

R 

DS 1 KIWANIS JUNIOR: 

Betegnelsen «Kiwanis Junior» er ikke forankret i regelverket til KI, men finnes i 

regelverket for KI-EF. 

KIDN har en Kiwanis Juniorklubb i tilknytning til KC-Kongsberg og Numedal, og det 

er viktig å få tilrettelagt rutiner for hvordan KIDN skal forholde seg til både den 

foreliggende klubben og eventuelt nye «Juniorklubber».  

Leder i Lovkomiteen, Gøran Hurtig, gikk igjennom KI-EFs gjeldene regelverk for 

Kiwanis Juniorklubber, og det er så langt ikke mulig å formalisere «Juniorklubber» på 

en slik måte at de blir fullverdige Kiwanismedlemmer. 

Gjeldene regelverk ble, etter forslag fra Lovkomiteen, tilpasset KIDN, og det nye 

«lov/regel-dokument» vil bli lagt ut på KIDNs nettside.  

R/B 
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DS 1 REGNSKAP 2014-15: 

Distriktskasserer Paul Inge, med hjelp fra regnskapsfører Hans Olaf, la frem et ferdig 

ført regnskap for Kiwanisåret 2014-15. Begge to fikk kompliment for å ha maktet å 

fremlegge et fullverdig regnskap (med innlagt Konventregnskap), så kort tid etter 

regnskapsårets slutt.  

Driftsregnskapet viste et underskudd (noe som var kalkulert pga Kiwanissynliggjøring 

under Jubileumskonventet), og som det ble opplyst på årets Årsmøte, er det 

regnskapsført en større ekstrakostnad i forbindelse med revisjon – og regnskapsarbeid 

for Kiwanisåret 2013-14. 

DS godkjente regnskapet (slik det ble forevist), for oversendelse til revisor. 

Regnskapsførers/distriktskasserers frist for oversendelse til revisor er 1. november 2015. 

Regnskapet skal, etter å ha vært revisorbehandlet, fremlegges på DS 2, for signering. 

R/B 

 SØNDAGSMØTET.  

Her var kun administrasjonen og viseguvernørene, dvs de som har stemmerett, samt 

leder av Lovkomiteen, tilstede. 

 

DS 1 GUVERNØREN OPPSUMMERER LØRDAGSMØTET: 

Guvernør Eivind takket for et meget konstruktivt lørdagsmøte, og takket også for en 

hyggelig sosial samling på lørdagskvelden. 

En spesiell takk ble rettet til VG Steinar Birkeland for flott gitarspill og sang.  

Steinar åpnet søndagsmøtet med en flott fremføring av Kiwanishymnen. 

 

DS 1 5-ÅRS HANDLINGSPLAN: 

Alle VG fikk anledning til å komme med innspill (fortelle om respektive 

Divisjonsfellesaktiviteter og klubbaktiviteter) for om mulig å se om noen av 

aktivitetene/prosjektene kan forsterkes/videreføres innenfor den aktuelle 

Handlingsplanen.  

Ingen hadde aktiviteter/prosjekter som, på nåværende tidspunkt, utløser 

budsjettkonsekvens, men flere av aktivitetene/prosjektene (og ikke minst påtenkte 

fremtidige aktiviteter/prosjekter) vil senere kunne utløse budsjettkonsekvens såfremt de 

kan defineres som et tiltak i henhold til Handlingsplanen.  

Det kunne registreres mange flotte pågående aktiviteter/prosjekter, noe som gir 

grunnlag for optimisme for KIDNs fremtid. 

Distriktssekretæren anbefaler at alle aktiviteter/prosjekter som ble registrert, blir tatt inn 

i «Aktivitetsbanken» som er under utarbeidelse, og at Guvernørkollegiet tar grep for å 

få denne «Aktivitetsbanken» ferdigstilt innen utgangen av 2015.   

For øvrig ligger de målene som den enkelte distriktkomite har fastlagt i årets mandat, 

som en del av tiltakene i Handlingsplanen.    

R/B 

DS 1 BUDSJETT 2015-16: 

Distriktskasserer Paul Inge fremla, og gikk igjennom, forslag til budsjett for Kiwanisåret 

2015-16. Forslaget var satt opp med et «null-resultat», etter bl.a. en beregnet 

Kiwanissynliggjøringskostnad på NOK ca 152.000.  

Dette «Kiwanissynliggjøringsbeløpet» skal benyttes som en del av tiltakene i den 

vedtatte handlingsplanen. 

DS godkjente budsjettforslaget, etter noen mindre posteringsendringer.  

R/B 

DS 1 GUVERNØRENS KVARTALSRAPPORT: 

Forrige guvernør Hilde gikk igjennom distriktets kvartalsrapport nr 4, og viste også en 

samlerapport for hele Kiwanisåret 2014-15. Rapportene viste imponerende tall, og det 

er VIKTIG at Divisjoner og klubber bruker disse tallene i lokale medier for 

R 
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Kiwanissynliggjøring. Distriktssekretæren sender samlerapporten som pressemelding 

til aktuelle medier, og legger den på KIDNs nettside. 

DS 1 KIWANISDUKKEN: 

Distriktssekretæren har, via Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) fått tilsendt 

gjeldene kvalitetskrav for produksjon av Kiwanisdukken, og fremla forslag om at ALLE 

fremtidige produksjonsenheter får tilsendt en kopi av dette kvalitetskrav, hvor Kiwanis 

krever skriftlig bekreftelse på at enheten produserer dukken i henhold til nevnte 

kvalitetskrav. 

Forslaget ble enstemmig godkjent. 

 

Divisjon Buskerud hadde fremsatt forslag om at Kiwanisdukken KUN skal produseres 

av såkalte vernede bedrifter, og det ble en god debatt rundt dette forslaget.  

Distriktssekretæren forfattet et forslag som lyder som følger: 

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

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

produseres etter gjeldene kvalitetskrav. 

For øvrig anbefales klubbene å benytte vernede bedrifter eller andre produsenter hvor 

funksjonshemmede er involvert i produksjonen».  

Divisjon Buskerud frafalt sitt forslag, og distriktssekretærens forslag ble enstemmig 

vedtatt.   

R/B 

DS 1 ER KIWANIS DEFINERT I REGELVERKET SOM EN «ÅPEN» ORGANISASJON: 

KC-Kongsberg og Numedal har fått avslag på en søknad til Kongsberg kommune, om 

prosjektstøtte, med den begrunnelse at kommunen, etter å ha lest Kiwanis regelverk, 

ikke kan definere Kiwanis som en «åpen» organisasjon. 

Lovkomiteleder Gøran kunne fastslå at regelverket sier at Kiwanis IKKE er (eller kan 

defineres) som en «åpen» organisasjon.  

Det ble en god debatt rundt spørsmålet om vi ønsker å være mer «åpen» eller om vi er 

komfortabel med gjeldene regelverk, slik de enkelte klubber nå praktiserer regelverket.  

Det var stor enighet om at KIDN ønsker å bli definert slik regelverket foreskriver, og 

heller ta konsekvensen av å miste noen eventuelle fremtidige offentlige bidrag.  

R/B 

 OPPFØLGINGSSAKER:  

 INGEN  

 INNKOMNE SAKER. 
 

 

DS 1 KIWANIS ALBANIAHJELPEN (KA): 

KA har sendt DS en forespørsel om mulighet til la neste års samarbeidsavtalevaluering 

utgå, og heller akseptere KAs forslag om en styrt avvikling ut Kiwanisåret 2018. 

Samarbeidsavtalen mellom KIDN og KA er forankret i et Årsmøtevedtak, og DS har 

derfor ikke fullmakt til å inngå en slik avtale som KA foreslår. 

DS ber imidlertid KA fremme forslag direkte til Årsmøtet 2016, om en styrt avvikling 

med utgang 30.09.2018. Hvis KA bekrefter at de vil sende et slikt forslag direkte til 

Årsmøtet 2016, vil evalueringen som er tiltenkt våren 2016, utgå. 

Distriktssekretæren sender formell forespørsel til KA. 

R/B 
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DS 1 BREV FRA KC-PORSGRUNN: 

Det forelå brev fra KC-Porsgrunn, hvor klubben ber KIDN videreformidle misnøyen 

med den vedtatte KI-kontingentforhøyelsen.  

Lovkomiteleder Gøran opplyste at vedtaket om forhøyelse av KI-kontingenten ikke er 

reversibelt, da det er vedtatt på det internasjonale Årsmøtet, etter en demokratisk 

saksbehandling.  

Guvernør Eivind lovet allikevel å videreformidle klubbens innspill til rette 

vedkommende i KI.  

Dag sender tilbakemelding til KC-Porsgrunn. 

I samme forbindelse kunne distriktskasserer Paul Inge, opplyse at KI har besluttet å 

endre omregningsraten mellom Dollar og Euro, noe som gir en besparelse på NOK ca 

50,- pr. år. pr medlem, i forhold til tidligere meldte økning på NOK ca 125.    

R/B 

DS 1 DS-MØTER PÅ TELEFON/SKYPE (ELLER ANDRE EFFEKTIVE MEDIA):  

Den nye Distriktsloven gir anledning til å holde DS-møter via telefon og /eller Skype, og 

distriktssekretæren ønsket en debatt om hvordan KIDN skal forholde seg til denne 

muligheten.  

Nettansvarlig Asbjørn, har under sitt pkt i dette referatet, uttrykt god erfaring med 

f.eks. Skype. VG Sverre Kristian Bakke kunne opplyse at også han har benyttet Skype 

med god erfaring. 

Det var enighet om at både DS og distriktskomiteene, bør benytte denne muligheten til 

å holde effektive og svært kostnadsbesparende møter.  

DS ba komiteene benytte seg av telefon/Skype-møter med umiddelbar virkning (når det 

er aktuelt), og VG Sverre Kristian påtok seg ansvaret med å lage et oppsett til 

test/opplæring for DS-medlemmene allerede på DS 2, samt sjekke ut kostnader og 

andre praktiske opplysninger ved heldags-Skypemøter. 

B 

 EVENTUELT 

 

 

DS 1 Pkt 1 – KIDN - FÆRØYENE: 

Forrige guvernør Hilde hadde mottatt en henvendelse fra Kiwanis på Færøyene om et 

mulig samarbeid omkring klubbutvikling. 

DS mente at KIDN ikke kan involvere seg i et slikt samarbeid uten at dette blir initiert 

via guvernøren på Island, og Hilde fikk ansvaret med å formidle denne beslutning.  

B 

DS 1 Pkt 2 – HERRELØS ARV: 

Stortinget vedtok våren 2015 endringer i arveloven, som innebærer at herreløs arv skal 

tilfalle frivillige organisasjoner som arbeider for barn og unge, herunder barn og unge 

med nedsatt funksjonsevne. 

Distriktssekretæren har opprettet en kontakt i Kulturdepartementet, og vil bli holdt 

orientert om den videre utvikling i saken. Klubbene vil selvfølgelig også bli oppdatert 

når det foreligger mer informasjon. 

R 

DS 1 Pkt 3 – ENDRING AV TEKST I KVALITETSHÅNDBOKEN: 

Distriktskasserer og regnskapsfører mente det også i fremtiden skal være mulig å 

fremlegge fullstendig regnskap på DS 1-møter, og den eneste endring vedr dette punkt i 

Kvalitetshåndboken er at frist for innsending av kvitteringer/bilag/reiseregninger fra 

medlemmer som skal ha dette dekket av KIDN, blir satt til 5. oktober (istedenfor 15. 

oktober).   

 

B 
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DS 1 Pkt 4 - REISEREGNINGSSKJEMA: 

Paul Inge foretok en gjennomgang vedr utfylling av KIDNs  reiseregningsskjema, og 

skjemaet vil bli oppdatert og lagt på KIDNs nettside. 

Det er nå godkjent, ved sending av dette skjema på mail til distriktskasserer, å skrive 

ordet «sign» etter navnet i underskriftsrubrikken, som «elektronisk» underskrift. 

Ved sending pr. brev skal rubrikken være underskrevet «for hånd». 

R 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 1 Guvernør Eivind ba om tilbakemelding fra Divisjoner og klubber som ønsket besøk av 

guvernøren, slik at han kan få registrert ønskede besøksdatoer i sin guvernørkalender.  

 

 MØTET HEVET 

Guvernør Eivind takket for flotte innspill, positive holdninger og gode beslutninger 

under alle sakene. 

Møtet ble hevet med vårt motto «vi bygger», og Eivind ønsket alle vel hjem  

 

 

 

 

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) – B (beslutning/vedtak) 

DR (divisjonsråd) 

VG (viseguvernør) 

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 

 
 

 
 

 
 


