
District Norden
ffiKiwanis

PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN)

aa. Åns*røTE, AvHoror r'Å SCANDIC HorELL, HAMAR,

IØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 201.4.

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeiderfor barn og unge

(Distriktets norske klubber ei godkjent som mottaker av skattefrie gaver - etter skattelovens § 6-50)

Org. nr: 983757 :"89

=-APNING

Kiwanishymnen ble avspilt og guvernør Mona Hurtig erklærte Kiwanis hrternational

District lrlordens 48. årsmøte for offisielt åpnet. Hun ønsket delegatene, gjester og andre

tilstedeværende velkommen og håpet på et konstruktivt og verdig årsmøte.

AVDøDE MEDLEMMER MINNES

Forrige guveffrør Ame ]ohan Sigstad foretok minnehøytideligheten over avdøde

medlemmer.

HILSNINGER

Det ble fuem{ørthilsninger fra følgende personer:

Visepresident KI-EF Ernest Schmid.

Guvernør Distrikt IslandÆærøyene Drofn Sveinsdåttir-

KI - Counselor KIDN 2A1'+\5 Elizabeth M.Tezza.

KONSTITUERING

Innkallingen ble god§ent uten bemerkninger-

Dagsorden ble godkient uten bemerkninger-

Guvernøren/distriktsstyret fremla følgende forslag:

Møtedirigent Tore Brynslund

Parlamentariker: Gøran Hurtig

Referent og protokollsignering (i tillegg til lovbestemt referent som er

distriktssekretæren) :

Terfe Christensen

Årsmøtets valgkomite: Tove Fiksdal Trond Søhagen og Aud Edvinsson-

Fullmaktskomite: Medlemmene i prosjektkomiteen for Innlandskonventet 20L4

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

MØTEDIRIGENTEN INSTRUERER

Tore B4mslund takket forsamlingen for tilliteru og informerte delegatene om de fastlagte

årsmøtereglene.



Fullmaktskomiteen kunne melde at det var registreftL1,7 delegater (inkl delegater <<at

larger, og distriktsstyremedlemmene).

ÅnsnEcNSKAP FoR KIwANIS INTERNATIoNAL DISTRJCT NORDEN 2012.13

Distriktskasserer 2012-13, Øynrr:td Breivik, la frem regnskap med noter samt årsberetring

og revisorberetning.

Regnskapet viste et positivt resultat på NOK 347.364- gtter finanskostnader/inntekter og

med tillegg av NOK 40.343 overført fra Konventregnskapet.

Egenkapitalen er NOK 6}5.56inkl egenkapital fra Konvenkegnskapet på NOK 78.1,52.

Årsforsamlingen godkiente regnskapet og årsberebringen.

ÅnsngcNsKAp FoR STTFTELSEN KrwANrs TNTERNATToNAL DISTRICT

NORDENS FOND (SKIDNF) FOR ÅNTT 2013 (SKIDNF hAr KAICNdCTåI SOM

regnskapsår)

Styreleder i SKIDNF, Carl-Erik Thielemann, la frem regnskap med noter samt

arsberekLing og revisorberetning.

Regnskapet viste et positivt resultat på NOK 39.890 etter finansinntekter/utgifter på NOK

50.251.

Fondets egenkapital pr 3'1,.12.2013 er NOK 927.563.

Års{orsamlingen godkiente regnskapet og årsberetningen.

ÅnsnarroRT FoR KIwANrs INTERNATI0NAL DTSTRICT N0RDEN 20I"3-2014

vlguvernør Mona Hurtig.
Mona gikk igjennom rapportens vesentligste punkter.

Årsforsamlingen godkiente guvernørens årsrapport uten bemerkninger.

ÅnsnarpoRT FRA KoNTRoLIKoMITEEN.
Komiteleder Steinar |ohnsen leste årsrapporten. Komitemedlem Tore Vågsmyr leste

komiteens tilleggsrapporf og gjorde oppmerksom på at Steinar, ved rapportbehandling

av punktet <<prosess vedr kandidater til vervet som foreslått guvernør", ikke var tilstede

da han hadde erklært seg inhabil.

Rapportens vesenfligste punkt var nerrnte prosess vedr kandidater til vervet som foreslått

guverrrør, og komiteens bemerkning var allerede hensyntatt av distriktsstyret under DS 5

1AL3-LL fredag den 5. september 201,4.

Det fremkom følgende kommentar til rapporten fra prosjektkoordinator Ralph Castellan:

Under punktet «prosjektkoordinator» stå,r det: «Pr. dato har kontrollkomiteen ikke fått

gjennomgått sluttregnskapene på prosjektene»..Ralph Castellanba om protokollering av



at han hadde innsendt all aktuell rapportering til prosjektenes bidragsytere i henhold til
bidragsyternes betingelser og rapporteringsfrister, og dette var tidligere meddelt

kontrollkomiteen.

Årsforsamlingen hadde tor øvigingen kommentarer til rapporten.

REGNSKAPSO\TERSIKT FOR KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN

2013-1.4

Distriktskasserer Kjell Lilletvedt la frem en regnskapsoversikt som var ajourført pr.

august 20'I.4. Kjel1 gikk igjennom de forskjellige postene, og kunne forsikre

ålsforsamlingen om at årets regnskap ville holde budsjett.

Det fremkom ingen vesentlige bemerkninger fra årsforsamlingen.

Regnskapsoversikten er KUN en orientetiog og skal ikke godkiennes av

Årsforsamlingen.

INNKOMNE FORSLAG
EGENKAPITALBEHOV I KIDN:
Det forclå følgeruile fodøg frø distriktsstyret:
<<Denregnskøpxttessige egenkøpitøliKIDN skølaæreminstT0o/o an gjelilane fus

drifi sinntekter, eks Kaøv er*r egnskøp a g ekst erne d.rifi stilskudd».

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

Det ble bemerket at7}"/"-beregning tilsvarer ca NOK 550.000 for inneværende års

inntekter.

DISPONERING AV FORVENTET OYERSKUDD FOR DRIFTSARET 2013.2O14:

Det farelå følgenile forsløg frø distriktsstyret:
<<Regnskøpxnessig oowskuilil for 2AB-74, ettø øztsetning øCI bunilne rfiiller, oztfiøres i
sin helhet til KIDN s egenkøpit øl».

Årsforsamlingen godkj ente forslaget

ORGANISAS'ONSSEKRETÆR I KIDN:
Det forclå følgende fodøg frø d.istriktsstyret:

<<Det engøsjeresLKKE en orgønisøsjonssekretær iKIDN, og søken ønsees far øztsluttet.

Distriktsstyret gjenrcomfører kotil*ete orgønisøtoriske tiltøklønsoørsspesifikøsjonu som

dekku d.e oppgøoer saft, ztør tilte*kt en orgønisøsjoøssekretær, K[DN køø i frem.tiilen, zted

behozt,benylte profesjonelle PR-konsalenterlfirnøldiplom- ogleller møsteroppgøtter zteil



HøyskolerlU*ioøsitet, for å" promotøelsynliggjøre Kiwønis, hmrnilu gjennotn håile

fettesyosjekter ag lokøle prosjektø. Aktuelle kostøniler synliggiøres gjennom øktuelle

årsbudsjett».
Årsforsamlingen godkiente forslaget.

BRUK AV MIDLER I2014-15 TIL PROMOTERINGIREIRING AV KI 1OO ÅR OG

KIDN 50 ÅR:

Det forelå følgaile forsløg frø d.istriktsstyret:
<<Det øasettes ruiå.ler ibuilsiettet far 2014-1-5 til jubileu.msfeiringen uniler Komtentet i
Dtamuen 2415»>"

Årsforsamlingen godkj ente {orslaget.

5 ÅRS PLAN FOR KLUBBUTVIKLING OG KIWANISSYNLIGGJØRING:

Det farelå. følgenile forsløg ftø d.istriktsstyret:

«Distriktssty r et z|U-ffi ut ørb eid.er en 5 - å.rspløn for
klahbalp;klingl me dlemsa ekst I Kizo øøispr afiløing med tilhør enile

tiltøkfhø.nd.lingsplønerløkonomibøegninger, forønkret i gjelilene Strøtegipløn.

}-årsplønen legges frem for År*nøtet 2015».

Årsforsamlingen godki ente forslaget.

ÅnsxoNTrNGENT KIDN zaL+zoLS:

Det forel& følgende forsløg frø distriktsstyret:
<<Meillemskontinganten for hele å.ret forblir uanibet (NOK 570i.

Årsforsamlingen godki ente forslaget.

Vedtaket medfører at også kontingenten for nye medlemmer forblir uendret (NOK 40 pr

måned).

Det ble dermed ikke behov for lovendringsforslag vedr medlemskontingent 20L415.

SAMARBEIDSAVTALE KIDN - BURN CAMP:

Det forelå følgende forsløg lrø ilistriktsstyret:
<<Søtnørbeiilsøotølenmeil Buttt Cøtttp oidereføres i to (2) år, fom 7. jønuø 2015 - tom 3L.

dessnbæ 2Atr6».

Årsforsamlingen godkiente forslaget.



.SAMARBEIDSAWALE KIDN - ALBANIAHIELPEN:
7: Det faretå følgende forsløg frø Kiwanis Ctub Sønitefjord:

<<Albørciøhjelpefl øasl:uttes som et fellesprosjekt i KIDN, med oirlctting frn 37, ilesenfuø

2414>».

Arsforsamlingen stemte ned forslaget

2: Det forelå følgende fadøg frø distriktsstyret:
«Prosjekt Albøni*hjelpen formøliseres sam et fellesprosjekt i KIDN, med. sømme

f orpliktels er o g r ettighet * s om Burx C ønrp a g Mantal Helse Ungilom, o g
prasjektperiaden oil oære fom 1. i*øuør zAffi - tum 3L. ilesembw 2016,

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

BUDSIETT FOR KIWANTS INTERNATTONAT DISTRICT NORDEN 2014-L5

Distriktskasserer 2A14-15, Paul lnge Paulseru la frem et utkast til budsjetf og

Årsforsamlingen fikk en god og tydelig gjennomgang av de forskjellige postene

Budsjettet skal ferdigbehandles og vedtas på DS 'I..2A1+15

Budsiettet skal ikke god§ennes av Årsforsamlingerg kun fremletges for orienterin&

og det fremkom ingen vesentlige bemerkninger fra Årsforsamlingen.

VALG:

Det forelå følgenile farsløg frø nominøsjonskatniteen:

Gøoefiør 2AM-15 = Hilile Mryer.

Neste guCIernør 2014-15 =Ehtinil Sønilnes.

Foreslått g*ztetnør 2014-1,5 = Steinør lohnsen.

Det fremkom forslag om skriftlig avstemning på guvernør 201,+15 og neste guvelnØr

2A1&15, men forslaget ble nedstemt.

Årsforsamlingen valgte, med akklamasiory Hilde Meyer som guvernør KIDN 2OL4-

2015, og Eivind Sandnes som neste guvernør KIDN 2A14-2015.

Under valget av foreslått guvernør 201.4-2015, ble det stilt benkeforslag fra Kiwanis Club

Risør, med følgende kandidat Terje Christensen - Kiwarris Club Risør.

Årsforsamlingen godkjente benkeforslaget, og begge kandidatene fikk tid til å preserrtere

seg.

Deretter ble det foretatt skriftlig avstemnin& og Årsforsamlingen valgte Terie

Christensen til vervet som foreslått guvernør KIDN 2014-20L5.



Tll ttytt styremeillen i Stiftelsen Kiwanis Intænøsjonal District Norilens Fonil (§I«DÅIF)

for perioilen L, oldob* 2014 - 30. septenber 2077, forelå følgende forsløg
HeiilieRingsby.
Årsforsamlingen godki ente forslaget.

Til appgøoen sorn KIDÅIs reoisor forelå følge*de forsløgt i

Gjenoalg øo rcuisjonsfirmaRutisiott Skøgæøk øs, Risør.

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

Distriktssekretær og distriktskasserer skal ikke velges, kun utpekes av guveIruren.

Følgende personer er utpekt og har aksepterh

Distriktssekretær for KIDN i Kiwanisåret 2014"15: Dag Gladsø

Distriktskåsserer for KIDN i Kiwanisåtet 201+15: Paul Inge Paulsen

STYREMEDLEMMER FOR KIDN I KIWANISARET 2O,/-|I5 ER DE§MED:

Guvernør Hilde Meyer, forrige guvernøt Mona Hurtig, neste guvernør Eivind §andnes,

distriktssekretær Dag Gladsø og distriktskasserer Paul Inge Paulsen.

ÅVSLIITNING
Møtedirigent Tore Brynslund takket Årsforsamlingen for ryddighet og saklighet, og

Årsforsamlingen takket Tore for fin møteledelse.

Guvernør Mona Hurtig takket alle for fin møtedisiplin gjerurom så mange viktige saker,

og hevet deretter KIDNs 48. årsmøtet formelt.

Protokallsignering:

Dag Cladsø

distriktssekretær KIDN 2013-14

€{ t _=-
Terje Kristian Christensen

årsmøtevalgt


