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1. FORORD/INNLEDNING 
 
Denne håndboken er laget for bruk innen Kiwanis International District Norden (KIDN), og gir 
veiledning og råd til tillitsvalgte i divisjoner og klubber angående deres arbeid med organisering, 
drift og administrasjon o. l. innen disse deler av organisasjonen. 
Den bygger på lover og forskrifter som til enhver tid gjelder for Kiwanis International (KI); Kiwanis 
International - European Federation (KI-EF) og Kiwanis International District Norden (KIDN). Den 
utfyller lovene med detaljer angående hvordan divisjoner og klubber kan drives på best mulig 
måte. 
Håndboken er basert på ”Kvalitetshåndbok for Kiwanis International District Norden”, og øvrige 
håndbøker som inngår der, og viderefører intensjonene i disse til divisjoner og klubber. Det er 
herunder en hovedmålsetning å skape et klart, helhetlig, ensartet og samstemt regelverk som et 
godt hjelpemiddel for de tillitsvalgte. 
 
Håndboken er et vedlegg til ”Kvalitetshåndbok for Kiwanis International District Norden” og som 
sådan del av grunnlaget for de rutiner og prosedyrer som er fastsatt der. 
Håndboken erstatter alle tidligere utgaver av tilsvarende håndbøker utgitt av District Norden. 

 
Hensikt og omfang 
 
Hensikten med denne håndboken er å: 

 være informasjonskilde for tillitsvalgte, komiteer og medlemmer i divisjoner og klubber 

 gi en oversikt over organisasjonen internasjonalt og nasjonalt og hvordan den fungerer 

 gi råd og veiledning for ledelse, administrasjon og drift av divisjoner og klubber 

 beskrive etablerte rutiner som gjelder for administrasjon innen KIDN og gi råd for utførelsen 

 være hjelpemiddel i opplæring/utdanning av tillitsvalgte i Kiwanis.  

 tjene som oppslagsverk. 
 

Håndboken fokuserer på tillitsvalgte i divisjoner og klubber, og beskriver deres ansvar, plikter, 
oppgaver og gjøremål. Den omhandler også nært beslektede emner innen divisjon og klubb hva 
angår ledelse, administrasjon og drift. 
Stoff av generell informativ interesse er begrenset til det strengt nødvendige for sammenhengen, 
da mye stoff av denne art finnes i andre publikasjoner og på internett/hjemmesider. Dette 
begrenser behovet for stadige endringer og revisjoner av håndboken i forbindelse med 
oppdatering og endring av bakgrunnsstoffet.  
 
Boken skal først og fremst gi informasjon til, og være en veileder for de tillitsvalgte i utførelsen av 
deres arbeid. Herunder vil den være nyttig under forberedelsene for å overta en stilling, under 
opplæring av tillitsvalgte, under gjennomføring av Kiwaniskunnskap for medlemmer og som 
oppslagsverk. 
Den er således intet diktat, men et hjelpemiddel for divisjoner og klubber i de fleste situasjoner. 
Innenfor rammen av det formelle regelverk er det opp til divisjoner og klubber selv å etablere 
regler og rutiner som er tilpasset de lokale forhold. 
For å få en mest mulig nyttig og anvendbar håndbok er det ønskelig at tips, merknader og ideer 
angående innholdet tilflyter Distriktsstyret fra medlemmer og klubber.  
 
Håndboken er utlagt på distriktets nettsted (Medlemssider/Ressurser/Håndbøker) og kan leses 
der og/eller skrives ut ved behov. Nettutgaven vil alltid være den best oppdaterte. Håndboken 
kan også rekvireres i papirutgave hos Distriktssekretæren etter behov.  
 
Håndboken vil også kunne være nyttig for nye medlemmer som ønsker å orientere seg. 
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Grunnlaget 

Virksomheten i Kiwanis styres av lover og regelverk. Det er disse bestemmelsene som regulerer 
arbeidet i alle ledd, og er nødvendige for at organisasjonen skal arbeide tilfredsstillende.  
Følgende dokumenter inngår i grunnlaget for denne håndboken og bør finnes i arkivet til alle 
klubber, i tillegg til gjeldende klubblov: 
 
1. Kiwanis International Bylaws   
2. Kiwanis International Policies and Procedures   
3. Bylaws for the organization of Kiwanis International - European Federation 
4. Distriktsloven siste versjon er fra 5. sep 2015 - og ”Forskrifter og allmenne råd” 
5. Strategidokument for District Norden 
6. Kvalitetshåndbok for District Norden. 
 
Dokumentene kan også finnes på nettstedene til KI (www.kiwanis.org), evt KI-EF 
(www.kiwanis.eu) eller KIDN (www.kiwanis.no), og kan lastes ned derfra ved behov.  
 

 
Kiwanis´ formål, motto og myndighet 
  
 
 
 
 
 
Kiwanis er en serviceorganisasjon av kvinner og menn som på frivillig basis påtar seg oppgaver 
av samfunnsmessig betydning. De forskjellige oppgaver er av lokal karakter, men oppgavene kan 
også dekke hele landet eller være av internasjonal karakter. 
 
Basis for Kiwanis´ filosofi og virksomhet i alle land er "De seks gylne prinsipper" – formåls-
paragrafen eller grunnprinsippene - (se Standard klubblov artikkel 1 eller Vedl L til denne 
håndboken) - som lyder: 
 
1. Prioritere menneskelige og indre livsverdier foran materielle goder. 
2. Oppmuntre til å leve etter den Gylne Regel: "Gjør mot andre det du vil at andre skal 

gjøre mot deg." 
3. Arbeide for høy sosial, yrkesmessig og forretningsmessig etikk. 
4. Bidra til å utvikle et samfunnsansvar basert på omtanke og hjelpsomhet. 
5. Bidra til å skape varige vennskap og bygge opp et bedre samfunn for alle. 
6. Bidra til å skape og bevare en sunn offentlig opinion som leder til økt samfunnsansvar 

og rettferdighet. 
 
For Kiwanis er mottoet: Serving the Children of the World; - Barn først og fremst omsatt til 
norsk språkdrakt. Innen Distrikt Norden har vi også slagordet: Vi bygger!   
 
Det vises ellers til de fastsatte ”Motto og mål” for det enkelte Kiwanisår, fastsatt som en 
programerklæring av den enkelte guvernør. Disse fremgår som oftest av de årlige arbeidsplan- 
og budsjettdokumenter, normalt også utlagt på hjemmesider og tatt inn i distriktets medlemsblad; 
”Kiwanisnytt”. 
 
Myndighet. Kiwanis International er en organisasjon sammensatt av alle chartrede klubber over 
hele verden. Ingen individuell person er medlem av Kiwanis International.  
Kiwanis International har fått sin bemyndigelse gjennom lover og regler vedtatt på et årlig 
konvent, votert og godtatt av klubbdelegater, og har myndighet til: 
 

”Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av 

frivillige som aktivt arbeider for barn og ungdom.” 

http://www.kiwanis.org/
http://www.kiwanis.eu/
http://www.kiwanis.no/
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 Å rettlede, håndtere, styre og ha oppsyn med forretningsførsel, eiendom og fonds til 
Kiwanis International. 

 Å opprette, styre og ha kontroll med Kiwanisklubber, distrikter eller andre grupper av 
Kiwanisklubber og divisjoner. 

 
KIs årlige konvent avholdes normalt i juni eller juli, der det stemmes over saker som er 
bekjentgjort på forhånd. Hver klubb kan være representert her med 2 delegater (ref KI Bylaws art. 
XVI, ”section” 1 og 2). 
 
Med visse unntak er KI delt inn i distrikter. Hvert distrikt har sine territoriale grenser bestemt av 
KI. Hver klubb innenfor et slikt område er medlem av dette distriktet. Guvernøren er til enhver tid 
valgt til å lede distriktet. I Europa er distriktene organisert i en føderasjon, ”Kiwanis International – 
European Federation”, som har sitt hovedkvarter i Gent, Belgia. 
Hvert distrikt er delt opp i divisjoner. Divisjonen ledes av en valgt viseguvernør, og vedkommende  
er også medlem av Distriktsstyret. 
 
Styremedlemmer til KIs styre velges, i h t KI Bylaws; artikkel XIII, ut fra en inndeling av Kiwanis 
International i 7 regioner: 

 
Region  Africa     
Region  Asia-Pacific   2 repr) 
Region  Canada og Carribean  (1 repr) 
Region  Europe   (2 repr) 
Region  Latin-America    
Region  Middle East 
Region  USA and Canada   (9 repr) 
 
Inntil alle regioner har minst 1 representant i styret, er det en ”at-large”-plass som fylles av en 
kandidat fra regionene – USA unntatt – som velges av delegatene på det årlige verdens-
konventet. 
 
For regioner som ikke har fast sete i KIs styre gjelder at: 
”Når regionen har minst 2 distrikter, vil KIs styre kunne vurdere i tildele regionen 1 fast sete”. 
 
 
Se mer om styret øverst på side 7. 
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2. OM KIWANIS 
 
Kiwanis historie 
 
Kiwanis ble grunnlagt 21. januar 1915 i Detroit, Michigan, USA, da den første Kiwanisklubb – 
Kiwanis Club Detroit no.1, fikk sitt charter av staten Michigan. Denne datoen har for ettertiden blitt 
Kiwanis fødselsdag. Allerede året etter, 18. og 19. mai 1916, ble det første konventet avholdt; i 
Cleveland. Medlemstallet steg raskt og på konventet i Detroit i 1917 representerte delegatene 
mer enn 70 klubber og ca 5700 Kiwanianere fra 2 land, USA og Canada. 
Kiwanis regnet seg som internasjonal ved dannelsen av den 47. klubb i Hamilton, Ontario, 
Canada den 1. november 1916, men endret først navnet til Kiwanis International ved den 8. 
årsforsamlingen i Denver, Colorado, USA, i 1924. Samtidig vedtok man formålsparagrafen (De 
seks gylne prinsipper) slik den fortsatt lyder i dag. Formålsparagrafen er basis for Kiwanis´ filosofi 
og virksomhet i alle land.  
Kiwanisnavnet stammer fra et indiansk stammespråk (Ochipew-stammen): "Nun-Kee-Wan-is" 
som i vår språkdrakt nærmest betyr: "realisere seg selv, eller gi uttrykk for sin personlighet".  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den virkelige internasjonaliseringen startet med konventet i Toronto i 1961. Det var nå etablert 
5000 klubber i USA og Canada, og på dette konventet vedtas ekspansjon til alle verdens land, 
når landet innrømmer individets frihet. 15. mai 1962 blir så Kiwanis Club Tijuana, Mexico, 
organisert som den første utenfor Nord-Amerika. Året etter, skal vi se at oppstarten i Europa skjer 
– se side 7. 
Frem til 1987 var organisasjonen bare for menn. Etter flere års diskusjoner og økende støtte ble 
den så åpnet for kvinnelige medlemmer. Det gikk altså hele 72 år før kvinner fikk adgang til 
organisasjonen. Vedtaket om dette ble fattet på konventet i Washington DC i 1987. Her var 
District Norden tidlig ute, og den første kvinneklubben i distriktet, Kiwanis Club Skien Nora, ble 
organisert 23. oktober 1987. Klubben var også den første rene kvinneklubb i verden. 
 
Det finnes en rekke mer eller mindre detaljerte versjoner av denne historien på diverse steder, 
herunder på KIs og KI-EFs hjemmesider.  
I 2015 ble det, i forbindelse med District Nordens 50-års jubileum laget en jubileumsbok der bl a 
historien om Kiwanis og organisasjonens forskjellige ledd er nærmere beskrevet, med hovedvekt 
på Kiwanis i Norden og aktiviteten der gjennom 50 år.  
På nettsidene til KI, KI-EF og Kiwanis Norden vil man også kunne finne mer fyldig, historisk stoff. 
  

Selve grunnlaget for det hele finner vi i en samtale i august 1914 mellom en respektabel, 
men usedvanlig skredder ved navn Allen S. Brown og en profesjonell organisator som het 
Joseph G. Prance. Allen Browne hadde en ide om å organisere en gruppe av forretnings- og 
profesjonelle menn i en brorskapsgruppe. Sammen begynte disse to å rekruttere 
medlemmer til en gruppe som ble kalt The Supreme Lodge Benevolent Order Brothers – 
forkortet BOB. Dette navnet ble sterkt mislikt av den stadig stigende medlemsmassen og ble 
endret allerede på et klubbmøte tidlig i januar 1915. Grunnideen var opprinnelig å fremme 
forretningene medlemmene i mellom. Dog så delte de ut julekurver til de fattige. 
Organisasjonen var helt frem til 1919 privat eiet av stifteren Allen S. Browne som krevet inn, 
og beholdt medlemskontingenten. Etter som antall medlemmer steg øket misnøyen med 
disse forholdene. På et konvent 21. mai 1919 i Birmingham, Alabama iverksettes det så et 
”kupp” og medlemmene kjøper organisasjonen av Browne for 17 500 $. Dette var en 
historisk stund og Kiwanis var dermed ”fri” og kunne skape sin egen fremtid. Formålet ble nå 
endret fra forretninger til serviceformål, slik vi har det i dag. 
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Kiwanis International (KI) 

Kiwanis International er en internasjonal organisasjon av klubber med sitt virke i frie nasjoner.  
KI har sitt hovedkvarter i Indianapolis, USA. Sekretariatets adresse er: 3636 Woodview Trace, 
Indianapolis, Indiana 46268-3196, USA. Organisasjonen har ca 8.700 klubber (for voksne) i ca 80 
land og bortimot 600 000 medlemmer i alt (januar 2016).  
 
Kiwanis International har dannet to av de største ungdomsorganisasjoner i USA: 

 Key Club International, en serviceorganisasjon for gutter og jenter ved High Schools 

 Circle K International, en tilsvarende organisasjon for elever ved College/Universitet. 
 
Organisasjonens høyeste myndighet er Årsforsamlingen. Hver klubb har anledning til å delta med 
2 delegater. Styret (Board of Trustees) består av President, President elect, Immediate past 
President, visepresident, kasserer og 15 styremedlemmer, til sammen 20 individer. To av 
styremedlemmene er valgt av Kiwanis International - European Federation (KI-EF). Staben ved 
KI har ca. 120 medarbeidere. Her produseres og utgis Kiwanis Magazine og en mengde 
informasjons- og opplæringsmateriell på mange forskjellige språk. Les mer på Kiwanis 
Internationals nettsted - www.kiwanis.org -. Organiseringen er vist kap. 10, vedlegg A; side 32. 

Kiwanis International European Federation - Europaføderasjonen (KI-EF)  

Den egentlige internasjonale ekspansjon startet i 1962 som nevnt ovenfor. Den 29. april 1963 dro 
150 kiwanianere til Europa for å bygge et brohode for videre ekspansjon. Den første europeiske 
klubb så ble organisert i Wien 4. mai 1963, den 9.mai Kiwanis Club Basel og den 13. mai Kiwanis 
Club Brüssel.  
12 – 13. juni 1965 ble den første europeiske konferanse holdt i Basel. Her ble det nedsatt en 
kommisjon for å utrede mulighetene for en europeisk føderasjon. Møtene i denne kommisjonen i 
de nærmest 2-3 årene var forløperne for Europakonventene og de såkalte Stifterrådsmøtene.  
I 1968 gikk de europeiske klubbene sammen i organisasjonen Kiwanis International-Europe 
(KI-E) med eget sekretariat i Zürich. Et KI-E-styre avløste nå det gamle Stifterrådet.  
Fra dannelsen av Wienerklubben i 1963 og frem til juni 1965 var kontakten mellom de europeiske 
klubber av mer tilfeldig karakter. De første to årene ble det ikke arrangert noe felles møte mellom 
de europeiske klubbene. Men så begynte tanken å bre seg om hensiktsmessigheten av et slikt 
møte for å bygge opp en europeisk føderasjon av Kiwanisklubber. Ved utgangen av 1964 var det 
organisert i alt 11 klubber med til sammen 532 medlemmer. Wiener-klubben var den minste med 
30 medlemmer, Reykjavik-Hekla klubb nr. 9, den største med 91 medlemmer. Osloklubben, nr. 8, 
hadde 54 medlemmer. På konventet i Monte Catini i 1990 ble det fattet vedtak om å lage en 
føderasjon i Europa og lovene for KI-EF ble vedtatt på konventet i Lausanne i Sveits 1991.  
 
Kiwanisklubbene i Europa er tilsluttet den europeiske føderasjon (KI-EF). Denne føderasjonen 
har sitt hovedkontor i Gent i Belgia. Adressen til kontoret er: Leiekaai 25 D, B-9000 Gent. 
I Europa kom de første ungdomsklubber i 1969, og de fikk navnet Junior Circle. I 1979 ble 
navnet endret til Kiwa Junior Europe. 1999 ble navnet endret nok en gang til Kiwanis Junior, 
samtidig som man besluttet at klubbene skal ta hånd om ungdommer mellom 18 og 35 år. 
Omkring Kiwanisåret 2014 - 2015 ble Kiwanis Young Professionals (KYP) etablert for personer i 
alderen 26 - 40 år. I 2016 var det etablert nesten 20 KYP-klubber i Europa. 
 
Europa er inndelt i følgende Distrikter: 
 
Distrikt 1 Østerrike 
Distrikt 2 Belgia- Luxembourg 
Distrikt 3 Island - Færøyene 
Distrikt 4 Norden (Norge, Danmark og 

Sverige) 
Distrikt 5 Sveits - Lichtenstein 
Distrikt 6 Italia – San Marino 

 
Distrikt 7 Nederland 
Distrikt 8 Tyskland 
Distrikt 9 Frankrike - Monaco 
 
Districts in Formation (under dannelse): 
Distrikt 10 Polen 
Distrikt 11 Tsjekkia og Slovenia. 

 

http://www.kiwanis.org/
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KIEF holder sin egen årsforsamling/konvent hvor klubbene har anledning til å delta med inntil 3 
delegater. Den har også sitt eget styre og sitt eget råd. 
KIEF styret består av: President, President elect, Past President, Vice President, Secretary samt 
alle Guvernørene i Europa. 
 
I Gent finnes også MSC – Member Support Center – Europe, i samme bygning som KI-EF. Dette 
senteret skal sørge for effektivt samarbeide med og yte støtte til distrikter, klubber og medlemmer i hele 
Europa med samme service som amerikanske klubber får fra hovedkvarteret i Indianapolis. RMSC 
ledes av en Area Director – Europe. Les mer på www.kiwanis.eu -. 
 
For organisasjonstablå – se kapittel 10; vedlegg A, side 31. 
 

District Norden 

I Basel, under den første europeiske konferanse i 1965 beskrevet ovenfor, møttes nordiske 
Kiwanianere for første gang. De kom raskt til enighet om å danne den første skandinaviske divisjon 
på et nattmøte i Basel. Det var natten til 13. juni 1965 og indikerer ikke noen lyssky transaksjon. 
Tvert i mot – konferansen hilste den nye divisjon velkommen med sterkt bifall, da dannelsen av 
denne ”Provisional Division” ble kunngjort søndag formiddag. Einar Jonsson, Kiwanis Club Hekla, 
Island var enstemmig blitt valgt som divisjonens første viseguvernør.  
Det området som senere skulle bli District Norden av Kiwanis International-Europe hadde til å 
begynne med navnet Skandinavisk Divisjon. Da eksisterte enda ikke føderasjonen KI-E. Under det 
tidligere nevnte konventet i 1968 i Zürich (s.7) ble så divisjonen til eget distrikt under navnet 
Skandinavisk Distrikt, som omfattet Island, Norge og Sverige. Den første norske guvernøren var Ivar 
Øien, Kiwanis Club Oslos charterpresident.  
Det første distriktsmøte ble holdt i Risør 1968, og der ble grunnen lagt for det som vi i dag kjenner 
som våre divisjoner. Det var til å begynne med en enkel inndeling; Akershus, Østland Vest og 
Sydskandinavisk Divisjon som omfattet 2 Oslo-klubber, Bergen og København. 
Skandinavisk District gjorde intet imponerende inntrykk på stiftelsesmøtet i Zürich, tallmessig sett. 
Av Europas 57 klubber glimret 11 med sitt fravær på stiftelsesårsmøtet, derav hele 10 fra vårt 
distrikt. Store reisekostnader for nyetablerte klubber gir en fornuftig forklaring på det store fraværet.  
Europakonventet for 1969 ble holdt på Island. Her ble det vedtatte en navneforandring, og vårt dis- 
trikt fikk navnet District Norden.  
 
Ganske snart begynte arbeidet med en sak som skulle vise seg å kreve stor innsats; delingen av 
Norden i to distrikter med Island som eget distrikt. Bakgrunnen for det sterke ønske om deling i vår 
del av verden var lett å få øye på - økonomien. Distriktsguvernørene ble pålagt stadig større reise-
virksomhet. Reiser til og fra Island gjorde store innhugg i de økonomiske midler. Stifterrådet nølte 
litt, fant til å begynne med at "tiden ikke var moden" og bevilget beløp til subsidiering av reise-
virksomheten. Nølingen må ha inspirert våre islandske venner. Det skjedde en stor ekspansjon av 
Kiwanisklubber på Sagaøya, og pr. 1.10.1971 var Island et eget distrikt. Men samarbeidet mellom 
District Island og District Norden har fortsatt. 
 
I Norden distrikt ble den første klubben - Kiwanis Club Oslo - organisert 10. januar 1964. I 1965 kom 
så Drammen og Kolbotn med. Den første danske klubben fikk man i København i mai 1966, og den 
første svenske klubben ble Karlstad i april 1967. 
På Island ble den første klubben Reykjavik Hekla organisert 14. januar i 
1964 – bare 4 dager etter Osloklubben, og i mars 1966 kom Kiwanis Club 
Reykjavik Katla til.  
I årene 1983 til 1996 inngikk også Finland i distriktet og hadde 8 klubber på 
det meste. Av disse ble 4 nedlagt i 1994, og de fire siste forsvant i 1996 da 
Finland gikk ut av District Norden. 
 
For en mer detaljert beskrivelse av historien og aktiviteten i Kiwanis Norden 
- se Jubileumsboka som ble utgitt i 2015 i anledning distriktets 50-års feiring. 

http://www.kiwanis.eu/
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3. Om District Norden 
 
Generelt. Vårt distrikt, District Norden, omfatter i dag landene Norge, Sverige og Danmark, men har 
for tiden bare klubber i Norge og Sverige. Distriktet er en administrativ enhet og er bindeleddet 
mellom KI/KI-EF, divisjonene og klubbene.  
Distriktet er geografisk delt inn i 10 divisjoner med et varierende antall klubber i hver divisjon (se 
kapittel 9; vedlegg M). Distriktet har sine egne lover og ledes av et distriktsstyre (DS) som består av 
guvernør, neste guvernør, forrige guvernør, fremtidig guvernør, distriktssekretær, distriktskasserer og 

en viseguvernør fra hver divisjon.  
Guvernøren velges i plenum på årsmøtet. Den valgte guvernør peker selv ut sekretær 
(Distriktssekretær) og kasserer (Distriktskasserer). Viseguvernører velges av representanter for 
klubbene på et spesielt møte i hver divisjon innen perioden 1. januar – 15. mai, MEN, det anbefales 
at dette valget er klart innen 28. februar i takt med ordningen for klubbene (se ramme lenger nede). 
Distriktsstyret avholder 4 styremøter i løpet av året, hvorav ett i forbindelse med Årsforsamlingen. Til 
styremøtene kan guvernøren også innkalle andre etter behov; eks vis redaktøren, medlems-
ansvarlig, evt komiteledere; alle uten stemmerett.   
 
Komiteer. Guvernøren nedsetter et antall komiteer. Komitéleder som utpekes av guvernøren, velger 
selv medlemmer til sin komité. District Norden har p. t. (2015-16) komiteene Humanitær,  

 Klubbutvikling, Lov, Konvent, og Past Guvernørers komite. Ved behov kan det oppnevnes spesielle 
komiteer/utvalg for spesielle oppgaver eller prosjekter. Hvilke saker hver komité arbeider med 
fremgår av komiténavnet. Hver komité arbeider ut fra et mandat fra guvernøren og hjelper 
guvernøren til å nå sine oppsatte mål for året. Se detaljer for komiteene i matrikkelens del I og på 
distriktets nettsider.  
 
Opplæring og utdanning. Opplæring av tillitsvalgte er viktig og nødvendig for at organisasjonen 
skal fungere best mulig etter forutsetningene. Dette bør derfor prioriteres høyt. Opplegg for og gjen-
nomføring av opplæring og trening er et lederansvar og bør inngå rutinemessig i alle ledd i distriktet.    
Det er et prinsipp i Kiwanis at valg av tillitsmenn skal foregå så tidlig at den enkelte får tid og 
mulighet til å sette seg inn i den stilling han er valgt til. Således velges både guvernør (neste 
guvernør), viseguvernør (neste viseguvernør) og klubbpresident (neste president/visepresident) ett 
år før tiltredelse, og klubbtillitsmenn velges i februar det året de tiltrer. Tiden frem mot tiltredelsen er 
da ment å være forberedelses- og opplæringstid.  
 

Regler for nominasjon og valg av tillitsvalgte i distriktet fremgår av Distriktslovens art. 
VII, for klubben av Standard klubblov art. 5 og Obligatoriske klubbregler pkt E. Om 
klubbvalg sier videre Kvalitetshåndboken at ”klubbene anmodes om, innen 28. 
februar, å ha foretatt valg for påfølgende Kiwanisår”. (Se mer i kapittel 9.) 

 
Distriktet arrangerer årlig, vanligvis i april måned, en ”Motivasjonskonferanse for neste distriktsstyre” 
og her deltar valgte viseguvernører for kommende Kiwanisår. På denne konferansen deltar også 
klubbenes valgte presidenter for kommende Kiwanisår (Neste president).   
Disse konferansene gir de tillitsvalgte et godt grunnlag for jobben de skal gjøre. Sentrale tema er: 

 teambygging  

 kunnskapen om Kiwanis, organisasjonen og hvorledes den er tenkt å fungere  

 planer for neste år.  
Her blir de tillitsvalgte orientert om sine plikter og ansvar. Her får de også en motivasjon og 
kunnskap som de forventes å føre videre til andre ledd i organisasjonen. Fokus er også på motto, 
mål og tiltak, samt utveksling av erfaringer deltakerne i mellom.   
 
Viseguvernøren er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre treningskonferanser for tillitsvalgte i 
klubbene. Hovedtemaer her bør være Kiwaniskunnskap, rutiner vis a vis distriktet, arbeidet i 
divisjonen, klubbarbeid og plikter og gjøremål i de enkelte stillinger, samt rutiner for gjennom-
føringen av jobben. (Se forslag til innhold i kap 10; vedlegg J). Denne treningskonferansen bør 
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avholdes i god tid før 1. oktober; da de skal tiltre. Som instruktører kan nyttes tidligere klubb-
tillitsvalgte med god erfaring. Anmod evt. om støtte fra Kommunikasjonskomiteen i distriktet. 
 
Klubbpresidenten  bør vurdere behovet for intern opplæring av tillitsmenn. Klubbenes selvstendige 
rolle gjør at de kan ha etablert rutiner og prosedyrer som er tilpasset klubbens situasjon og som 
således kan være forskjellig fra andre klubber. For å sikre en god gjennomføring av klubbens 
administrasjon og drift kan det derfor være nødvendig og fordelaktig å arrangere en kort, intern 
opplæring med vekt på de særtrekk vedkommende klubb har. 
 
Men det er ikke bare opplæring av tillitsmenn som er viktig. Et hvert medlem er en ambassadør for 
Kiwanis, og gjennom god kjennskap til Kiwanis blir det enkelte medlem en bedre ambassadør og 
også et mer fornøyd og dermed verdifullt medlem. Kiwaniskunnskap bør derfor være et fast innslag 
på medlemsmøtene. (Se tips om emner i kap 10; vedlegg D). 
 

 Informasjon. Distriktet utgir sitt eget medlemsblad Kiwanisnytt som distribueres elektronisk til alle 
medlemmer 4 - 6 ganger i året. Kiwanisnytt legger også ut artikler på Kiwanis Nordens nettsted  - på 
egen nettside - ”Kommunikasjon” - ”Kiwanisnytt” - ”Artikler på nett”. 
Stoff kan sendes inn av alle i organisasjonen, og klubber, divisjoner og distriktsstyre bør bestrebe 
seg på å benytte alle disse mulighetene for kommunikasjon.  

  
Distriktet har eget nettsted - www.kiwanis.no - der man finner informasjon om det meste. Sidene 
utvikles og holdes à jour av en webmaster/nettredaktør/administrator.  
Innenfor rammeverket av distriktets nettsted kan klubbene etablere egne, frittstående nettsteder 
som administreres av en klubbens webredaktør (tilsv.) uten at det koster noe for klubben. 
Nødvendig støtte for å etableringen og driften gis av KIDNs webmaster.  
 
Distriktet har egen side på Facebook og Twitter der viktige nyheter av allmenn interesse finnes, og 
der medlemmene kan utveksle synspunkter. Se - www.facebook.com/kiwanisnorden  
 
Det er opp til de enkelte instanser/tillitsvalgte innen organisasjonen å sende inn stoff og bidra til 
ajourhold av nettsidene og sosiale media.  
 
Egen butikk. Kiwanis Club Horten har lager av Kiwanisutstyr; kan bestilles i Kiwanisbutikken. 
Adresse og telefonnummer er oppgitt bl. a i Kiwanis Nytt og på KIDNs nettsider (Kommunikasjon). 
 
Fonds. District Norden har bygget opp et eget fond; Stiftelsen Kiwanis International District Nordens 
Fond som kan nyttes til å gi en årlig pengegave til et humanitært formål, eller yte midler på vegne av 
distriktet ved akutte krisesituasjoner o. l. Fondet ble stiftet i 1993 og nådde i 2008 en slik størrelse at 
midler kunne deles ut. For vedtekter se KIDNs nettsted (Distrikt og klubber --> Nordens Fond). 
Kiwanis International har også bygget opp et fond Kiwanis International Foundation – KIF.  
Fondet er i “multi-million-dollar”-klassen og har som oppgave å gi finansiell støtte til Kiwanis 
Internationals arbeide over hele verden. Les mer på fondets nettside kif.kiwanis.org/KIF/.  
 

 Medlemsoversikt. For hvert Kiwanisår ble det inntil nylig opprettet en såkalt matrikkel - se 
nettsidene. Den hadde 3 deler, men er redusert til en del - Medlemsoversikt. Denne inneholder 
klubbvise navnelister for alle klubbene i distriktet - Del 2; Medlemsregister. Stoffet i tidligere del 1 og 
3 er plassert under andre lenker på nettstedet. 
Matrikkelen er utlagt på distriktets hjemmesider - ”Medlemssider” > ”Matrikkel” - ”Del II 
Medlemslister”. Den lages og ajourføres av Medlemsansvarlig og legge sut av Webmaster. Data i 
matrikkelen kommer fra District Nordens medlemsdatabase som holdes oppdatert av 
”Medlemsansvarlig”. Oppdateringen skjer ved faste rapportrutiner fra klubber m fl til den ansvarlige 
for databasen - se kapittel 9 i denne håndboken. 
 
Rutiner og arbeidsordninger. Organiseringen av distriktet og de overordnede regler for 
administrasjon finnes i Distriktsloven, m/Forskrifter og allmenne råd. Se nettsidene og kap 10; 

http://www.kiwanis.no/
http://www.facebook.com/kiwanisnorden
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vedlegg A - Organisasjonstablåer i denne håndboken. Utfyllende regler for distriktets løpende drift 
og administrasjon er nedfelt i ”Kvalitetshåndboken” som også finnes på nettstedet.  
 
Et strategidokument for distriktet beskriver visjon, hovedmål, delmål og tiltak for å nå dem. Dette er 
laget for å oppfylle formålet med distriktet slik det er formulert i Distriktslovens artikkel II. 
Strategidokumentet danner det overordnede grunnlag for planarbeidet i hele organisasjonen. 
Divisjoner og klubber utformer sine målsetninger i tråd med dette, og alle tiltak og prosjekter som 
iverksettes skal bidra til å oppfylle de felles fastsatte mål. Slik sikres det at hele organisasjonen har 
en felles oppfatning av hvilke mål som gjelder og at alle drar lasset i samme retning. 
 
 
 
 
 
Distriktsloven fastslår at alle klubber i det geografiske området er medlemmer av District Norden, og 
dermed også av Kiwanis International. Klubbene er autonome enheter som administrerer og driver 
seg selv, dog innenfor de rammer som Kiwanis overordnede lover og regler fastsetter. Klubbene 
står fritt i å velge prosjekter lokalt, nasjonalt eller sågar internasjonalt. Når oppgavenes omfang blir 
større enn en klubb har ressurser til å håndtere alene, kan man samarbeide med andre klubber, 
enkeltvis, eller innenfor rammen av egen divisjon og innen distriktet.  
Blir oppgavene enda større kan man via distriktet samarbeide med andre distrikter, etablerte fond og 
med Kiwanis International. Det er klubbene selv som avgjør om de, ut fra egne forutsetninger, vil 
delta i felles prosjekter og tiltak innen divisjon og distrikt.  
 
Divisjoner. Distriktene i Kiwanis er inndelt i divisjoner. For hver divisjon velges en viseguvernør 
(VG). Valget foregår som beskrevet i Distriktslovens Artikkel VII, § 5. 
En divisjon er å betrakte som viseguvernørens arbeidsområde eller som den gruppe Kiwanis-
klubber vedkommende skal samarbeide med. VG har en betydelig del av ansvaret for divisjonens 
aktivitet. Som medlem av distriktsstyret skal VG bl. a. formidle informasjon fra divisjonen til 
Distriktsstyret og omvendt. Det er viktig at klubbene er klar over hvilke muligheter de har til å 
orientere og påvirke distriktets ledelse gjennom Viseguvernøren, og at de utnytter dette. 
 
Klubbene i divisjonen samarbeider gjennom å avholde Divisjonsmøter, som ledes av 
Viseguvernøren (VG). VG innkaller til og arrangerer møtene, og setter opp saksliste, evt. etter 
innspill fra klubbene. Divisjonen har således intet styre og ingen tillitsvalgte utenom viseguvernøren. 
Til divisjonsmøtene innkalles normalt klubbenes presidenter, neste president og sekretæren. For 
øvrig inngår Viseguvernøren, forrige viseguvernør og neste viseguvernør, som også fungerer som 
sekretær. Det er også fordelaktig dersom divisjonsmøtene gjøres åpent for andre, interesserte 
medlemmer fra klubbene i divisjonen. 
 
Det bør avholdes minst 4 divisjonsmøter pr år. I tillegg bør viseguvernøren, gjennom 
divisjonsmøtene, initiere ytterligere samarbeid mellom klubbene gjennom et antall interklubbmøter. 
Dette er felles møter for alle klubbene i divisjonen der man kan drøfte saker av felles interesse, 
besøke interessante steder og institusjoner m. m. eller høre foredrag/kåserier om emner av felles 
interesse. Arrangement av slike møter bør gå på omgang mellom klubbene. 
Om lokale treningskonferanser vises det til side 9 - 10 ovenfor under ”Opplæring og utdanning”. 
Divisjonsmøtet kan vedta saker som fremlegges av divisjonens klubber, herunder saker som ønskes 
fremmet til distriktsstyret samt eventuelle samarbeidsprosjekter innen aktuelle divisjon.   
 
Klubber. Innenfor rammen av Kiwanis lov- og regelverk er, som tidligere sagt, klubbene selvstendige 
(autonome; autonom betyr selvstendig, selvstyrende; fri, ubundet) enheter og kan derfor etablere 
rutiner, prosedyrer og interne administrative regler, samt organisere sin virksomhet tilpasset de 
lokale forhold og klubbens egne vurderinger og forutsetninger. Kapittel 8 gir råd og veiledning på en 
del områder innen klubbens liv. Kap 9 viser blant annet, i tillegg til oversikter over organisasjonen, 
forslag til diverse oppsett, maler og lister etc. 

”Sammen er vi sterke og kan flytte fjell” 
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 I forhold til klubbloven skal klubben som et minimum ha et styre bestående av president, forrige 

president og neste president (visepresident(er) dersom klubblovens obligatoriske klubbregler åpner 
for det) samt sekretær og kasserer. Disse er klubbens tillitsvalgte. I tillegg skal styret ha minst 3 
styremedlemmer. (Se mer i klubblovens artikkel 4 og 6). 
 
Klubbens aktiviteter omfatter i. h. t. tradisjonen, medlemsmøter, bedriftsbesøk o. l. og aksjoner – 
humanitære aksjoner og aksjoner for å skaffe midler. Med dagens andre, og sterkt forbedrede 
muligheter for kommunikasjon og kontakt, større aktivitetstilbud, endret livsstil, samt befolkningens 
endrede syn på foreningslivet bør evt. nyere former og metoder for klubbdriften vurderes.  
En stor del av klubbens arbeid gjennomføres via komiteer. Klubblovens artikkel 3, pkt 3.4 fastsetter 
at klubben kan ha faste komiteer. Disse skal være definert i klubbreglene; ”Valgfrie regler” pkt I og 
bør omfatte klubbutviklings-, humanitær- og programkomite. Det kan også oppnevnes en 
revisjonskomite. For øvrig kan presidenten og styret oppnevne de komiteer som de finner behov for. 
Arbeidet kan også organiseres i prosjekter dersom klubben finner det mer formålstjenlig. Mer om 
disse tingene finnes i kapitlene 4 – 7, samt vedlegg O. 
 
Selv om det gjennomføres treningskonferanser i divisjonens regi er det fortsatt behov for intern 
opplæring i klubben. Det vil ofte være nødvendig å følge opp den lokale treningskonferansen med 
egne opplæringstiltak for nyvalgte tillitsmenn før de skal overta sin stilling. Dette kan eks vis 
gjennomføres i form av et utvidet styremøte der både det avtroppende og det påtroppende styret 
deltar. Her kan man så gjennomgå klubbens rutiner på de forskjellige felter, samt planer, tiltak og 
prosjekter. 
I tillegg bør klubben lære opp sine medlemmer i f m sine medlemsmøter ved ha en post om 
Kiwaniskunnskap – eller 5 K som det også er benevnt. Mer om dette finnes i kapitlet om klubb-
rutiner – kapittel 8. 
 

 Klubbutviklingsaktiviteter spiller en meget sentral rolle i vekstarbeidet i Kiwanis; først og fremst 
når det gjelder å skaffe nye medlemmer, men også for å opprette nye klubber. Klubbutvikling 
spenner over en lang rekke tiltak, utover selve vekstarbeidet, som bør være en naturlig del av virk-
somheten i alle klubber.  
Som et resurssenter for Distriktsstyret og klubbene har District Norden (KIDN) etablert en 
Klubbutviklingskomite. Denne komiteen skal støtte og hjelpe klubbene i arbeidet for å øke medlems-
tallet og etablere enda flere klubber - se komiteens mandat på nettsidene (Medlemssider). 
 
Distriktsstyret vedtok høsten 2013 rutiner for rapportering og oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter 
- se vedlegg O; Klubbutvikling (s. 56).  
Vedtaket omfatter ansvar, gjøremål og plikter for Distriktsstyret, viseguvernørene og klubbene. 
Ansvar omfatter her både aktivitet, oppfølging og rapportering.  
 
Distriktsstyrets rolle: 
- motta rapport fra Klubbutviklingskomiteen på hvert DS-møte og iverksette evt. forslag til tiltak 

som rapporter fra viseguvernørene fremhever som nødvendige 
- tilrettelegge Motivasjonskonferansen slik at den blir en arena for utarbeidelse av klubbenes 

utviklingsaktiviteter. 
 

Viseguvernørens og klubbenes ansvar og plikter er nærmere omtalt og beskrevet under respektive 
kapitler - Viseguvernøren(s. 13 m. fl.) og Klubbrutiner (s.19 og utover). 
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4. VISEGUVERNØREN 
 
Viseguvernøren (VG) er divisjonens fremste tillitsvalgte, inngår i District Nordens styre og har 
hovedansvaret for divisjonens arbeid. Viseguvernøren skal: (se Distriktslovens art. III, §§ 4 og 11).  
 
a. Bistå guvernøren i distriktsarbeidet. VG er guvernørens forlengede arm ut i organisasjonen. Som 

medlem av Distriktsstyret skal VG formidle informasjon fra divisjonen/klubbene til Distriktsstyret 
og omvendt. Det er viktig at klubbene er klar over hvilke muligheter de har til å orientere og 
påvirke distriktets ledelse gjennom VG, og at de utnytter dette. 

 
b. Lede divisjonens arbeid. Representere guvernøren og med veiledning fra guvernøren, ha oppsyn 

med distriktets forvaltningsoppgaver i sin divisjon. 
 

c. Utføre andre gjøremål som vanligvis følger dette vervet, eller som pålegges av guvernøren eller 
Distriktsstyret. 

 
En divisjon kan betraktes som viseguvernørens arbeidsområde eller som den gruppe Kiwanis-
klubber vedkommende skal samarbeide med.  

 Viseguvernørens plikter og ansvar er å: 

 utføre plikter som følger som medlem av Distriktsstyret 

 gi støtte og hjelp til klubbene i sin divisjon 

 planlegge og lede møtene i divisjonen i h t direktiver fastsatt av Distriktsstyret 

 assistere Guvernør og Distriktsstyret i å kommunisere og iverksette distriktets planer og mål i sin 
divisjon 

 rapportere til Guvernør om situasjonen og aktiviteter i klubbene i sin divisjon 

 besøke alle klubber etter plan fastsatt av Distriktsstyret 

 i sin tjeneste som ”Neste viseguvernør” kvalitetssikre utdanningen av påtroppende styrer i klub-
bene i sin divisjon. 

 
Viseguvernøren er drivkraft og inspirator for klubbene i deres klubbutviklingsaktiviteter. Dette kan og 
bør i de fleste tilfelle gjøres i samarbeide med distriktets klubbutviklingskomite.  
VGs plikter i denne forbindelse er beskrevet i vedlegg O; Klubbutvikling, og omfatter mottak/ 
fordeling av møteprogrammer, motta klubbenes rapporter om klubbutvikling og i sin kvartalsrapport 
(del 2) inkludere klubbenes utviklingsaktiviteter og evt. forslag til nødvendige tiltak - i eget punkt. 
 

Retningslinjer for arbeidet 
 

 Som leder av divisjonen har VG en tredelt oppgave: 
a. Kontakt med klubbene. Det må holdes god kontakt med klubbene i divisjonen, spesielt da 

presidenter og sekretærer.  
 b. Rapportering. På grunnlag av kvartalsvise rapporter fra klubbene skal VG lage sin egen 

kvartalsrapport for divisjonen (se kap. 8 for fastsatt skjema), herunder skrives det en ”viseguver-
nørens vurdering av hver enkelt klubb”. Rapporten skal også inneholde et punkt om klubb-
utviklingsaktiviteter. Rapporten fremsendes til distriktet 4 ganger i året (se kap. 9 – side 27). 

c. Informere oppover. Viseguvernøren bør regelmessig informere Guvernøren og Distriktssekre-
tæren om klubbaktiviteter i Divisjonen. Normalt kan dette gjøres på Distriktsstyremøtene, eller 
gjerne like før disse, gjennom tilfeldige situasjonsrapporter til Guvernøren.  

 
Kontakten med klubbene kan holdes på flere måter; dels gjennom divisjonsmøtene og andre 
møter som arrangeres, dels gjennom besøk hos den enkelte klubb og dels via elektroniske 
kommunikasjonsmidler som telefon, SMS og mail. 
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Det bør holdes minst 4 divisjonsmøter i året, ett i god tid før distriktets årlige konvent og de andre 
tilpasset slik at man kan gjennomgå tilsendt agenda for Distriktsstyrets møter og drøfte saker av 
interesse som skal opp der. Referatet fra forrige distriktsstyremøte bør også her gjennomgås. (Se 
Kapittel 10; vedlegg G for forslag til innhold på sakslista). 
Det bør også arrangeres ett eller flere større fellesmøter, når de geografiske forhold tillater det, der 
alle medlemmer i divisjonen, gjerne med ledsagere, kan samles til foredrag, besøke interessante 
steder o s v.  
Viseguvernøren besøker alle klubbene etter en plan som Distriktstyret har fastsatt, dersom 
forholdene tillater det, for å gjøre seg bedre kjent med klubben og skape god kontakt. På disse 
besøkene kan også klubben gis informasjon om viktige Kiwanissaker, og saker som de selv har bedt 
om å bli orientert om, eller ønsker å diskutere. Slike klubbesøk er også en utmerket anledning til å 
inspirere og oppmuntre klubbene på diverse områder og evt. også bibringe dem ideer til aksjoner.  
 

 Viseguvernøren bør i god tid før det administrative år starter (helst rett etter distriktets motivasjons-
konferanse, der neste års plangrunnlag blir gitt) sette opp, og distribuere, en aktivitetsplan for 
divisjonen, gjerne i form av en ”viseguvernørens kalender”, som viser plan for divisjonsmøter og 
andre felles arrangementer/møter, klubbesøk, felles aksjoner og lokale treningskonferanser. Denne 
planen bør drøftes og godkjennes på et divisjonsmøte før konventet, slik at den er klar og kjent hos 
klubbene når Kiwanisåret starter 1. oktober. 
 
Som medlem av Distriktsstyret får VG inngående kjennskap til Distriktet og de saker som 
behandles der. Her kan VG, på vegne av sin divisjon, fremme forslag til og påvirke løsninger av 
saker. Det er en forutsetning at denne kunnskapen bringes videre til klubbene i divisjonen, evt 
sammen med intensjoner, målsettinger, synspunkter og vurderinger. 
I denne rollen er det også en forutsetning at VG bidrar til planprosessen i klubbene ved å formidle 
visjoner, felles overordnede mål og intensjoner. Men denne rollen har også en annen side. 
Klubbene har, gjennom sin viseguvernør, en fin mulighet til å bringe meninger, synspunkter og 
forslag frem for Guvernøren og Distriktsstyret. Herigjennom kan de orientere og påvirke distriktets 
ledelse og fremme sitt syn i pågående saker, samt reise andre spørsmål. VG påser at klubbene er 
klar over mulighetene, og at de blir utnyttet.  
 
Økonomi. Divisjonen har ingen egen økonomisk virksomhet for sin administrasjon. 
Viseguvernørens administrative virksomhet i divisjonen, inn mot distriktet, betales av District Norden 
innen de rammer som er vedtatt i budsjettet. VGs deltakelse i Distriktsstyremøter budsjetteres og 
betales i sin helhet av distriktet etter regning. I tillegg avsettes det midler - etter innspill fra divisjonen 
- for VGs reiser i f m klubbesøk.  

 Reiser i forbindelse med divisjonens møtevirksomhet forutsettes betalt av den enkeltes klubb.   
   

Det er selvsagt ingenting i veien for at klubbene, etter avtale, i tillegg yter støtte til VGs aktivitet ved 
behov. Slike utgifter må da budsjetteres og betales av de enkelte klubber etter avtale eller vedtak i 
divisjonsrådet. 
 
Valg av viseguvernør er beskrevet i Distriktslovens art. VII § 5. Det er viseguvernørens oppgave å 
invitere klubbene til å nominere kandidater til viseguvernør og neste viseguvernør i god tid før valget 
skal finne sted. I praksis velges viseguvernør av et divisjonsmøte (konferanse) tidlig i det 
administrative året. Neste Viseguvernør velges, på samme måte, av divisjonsrådet slik at han/hun 
velges 1 år før tiltredelse.  

 Om ubesatte verv; se distriktsloven artikkel VIII. Ved tilfeldige forfall overtar forrige viseguvernør. 
Av det ovenstående fremgår det med all mulig tydelighet hvilken viktig rolle en viseguvernør har i 
distriktets liv, og at om man skal lykkes avhenger sterkt av viseguvernørens innsats.  
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5. KLUBBPRESIDENTEN 
 
Klubbpresidenten er klubbens daglige leder og som sådan ansvarlig for all aktivitet i klubben, 
herunder planlegging, drift og administrasjon, vekst, informasjon, ivaretakelse av medlemmene, 
økonomien, gjennomføring av humanitære aksjoner og tiltak, kontakt til distriktet, divisjon og andre 
klubber samt kontakten utad mot samfunnet.   
Presidenten leder alle klubbens møter, kan etter eget ønske tiltre enhver komité som utnevnes. 
Presidenten representerer klubben utad og bør være en av delegatene til distriktets årsforsamling. 
Presidenten bør så vidt mulig også delta på KIEFs årsforsamling. 
Som leder må han bl. a. legge vekt på å inspirere og styrke sine medarbeidere, ta vare på, motivere 
og inspirere medlemmene, disponere alle klubbens ressurser, etablere god kontakt til lokal-
samfunnet, lage gode programmer og klubbmøter, oppmuntre til forandringer og forbedringer og 
som leder være et eksempel til etterfølgelse for andre. 
For å lykkes i sitt arbeid er det viktig at presidenten fremfor alt holder god oversikt over alt som skjer, 
deltar der noe foregår, monitorerer aktiviteten opp mot mål og planer og griper inn når det er 
nødvendig. Det praktiske arbeidet utføres ved hjelp av medarbeiderne i styret og komiteene. 
Stikkord er derfor kunnskap, oversikt, teambygging, vise interesse og holde god kontakt.  
 
Presidentens plikter og ansvar: 

 Gjøre seg kjent med alle vedtatte lover og de vedtak som til enhver tid fattes av overordnede 
organer i organisasjonen. Kopi av lover og vedtak skal finnes i klubbens arkiver 

 Sørge for at klubben arbeider og drives etter organisasjonens prinsipper 

 Tilstrebe å oppfylle de målsettinger som settes for året av distrikt, divisjon og klubben selv 

 Lede klubbens møter med god møtekultur og med verdighet 

 Sørge for at alle saker som har med organisasjonen å gjøre, blir behandlet samvittighetsfullt 
og til fastsatte frister 

 Påse at alle viktige saker for klubben blir behandlet i styret 

 Ansvarlig for at det blir ført protokoll/referat fra møtene, og se til at alle medlemmer blir godt 
informert og gjort kjent med de vedtak som fattes. 

 
Alle komiteer/prosjekter med komité-/prosjektledere utpekes av presidenten i samråd med styret. 
Presidenten samarbeider med komiteer/prosjekter og forsøker å inspirere dem til å løse de 
oppgaver som er utformet i mandatet.  
Presidenten er den naturlige vert for klubbens eventuelle gjester og har ansvaret for at gjesten(e) 
blir tatt hånd om på beste måte.  
Presidenten har ansvaret for at klubben er representert på distriktets årsforsamling og på 
konferanser i divisjonens regi.  

FORRIGE PRESIDENT 

Forrige president representerer kontinuiteten og utfører de oppgaver som til enhver tid pålegges av 
sittende president og styret. Dersom den sittende president blir ute av stand til å utføre sitt verv (mer 
eller mindre permanent) er det forrige presidents ansvar å drive klubben videre. Forrige president er 
velegnet til å avlaste presidenten i utførelsen av noen av hans plikter og gjøremål. 

NESTE PRESIDENT 

Neste president overtar presidentens plikter når denne er midlertidig fraværende og utfører ellers de 
oppgaver som pålegges av presidenten og styret. Tiden som neste president er først og fremst en 
treningsperiode og forberedelse før overtagelse av presidentvervet. Neste president bør lede 
arbeidet med planleggingen for neste år/periode og opplegg/gjennomføring av trening/opplæring av 
det neste styret. Deltar på divisjonens treningskonferanse. 
Hvis det ikke er valgt neste president, faller oppgavene på forrige president. 
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6. KLUBBSEKRETÆREN 
 

 Sekretæren er presidentens høyre hånd, og krumtappen i den daglige, administrative drift av 
klubben og dermed en nøkkelperson for å fremme en sammensveiset og funksjonsdyktig 
organisasjon. I h t Standard klubblov, artikkel 4, pkt. 4.2, har sekretæren følgende oppgaver: 
”Sekretæren oppbevarer klubbens arkiv og alle protokoller, og rapporterer omgående medlem-
skapsforandringer til Kiwanis International, refererer og fører vedtaksprotokoll for klubb- og 
styremøter, sender inn påkrevde rapporter (hvis aktuelt) til lokale og eller nasjonale myndigheter, og 
avgir regelmessige rapporter til medlemmene og styret”. (Se evt også klubbens Valgfrie regler) 
 
Sekretæren er ansvarlig for all informasjon til styret og klubbens medlemmer om klubbens aktiviteter 
(komitérapporter/prosjektrapporter) og rundskriv m.v. fra distriktet og organisasjonen forøvrig. 
Sekretæren må også sørge for at viseguvernør, distriktssekretær og evt andre klubber får 
informasjon fra klubben. Dette skjer blant annet ved kvartalsrapporter. Sekretæren, i samarbeid med 
presidenten, øvrige styremedlemmer og komiteene, utarbeider klubbens årsrapport/styrets 
årsberetning til årsmøtet, og sørger for å arkivere den for all fremtid – se kapittel 9.  
Sekretæren fører nødvendige oversikter, håndterer post ut og inn, sørger for klubbens arkiv og lager 
referater fra klubbmøter. Sekretæren lager normalt de rapporter som skal sendes og besørger 
sendingen. Sekretæren vil derfor vanligvis ha god oversikt over alt som skjer og er en fin kilde for de 
som vil orientere seg og som har spørsmål av forskjellig art. 
Til hjelp i sitt arbeid er det svært nyttig om sekretæren fører en dagbok/aktivitetsbok for klubben. Her 
føres korte opplysninger i kronologisk rekkefølge over det som skjer innen klubben av smått og stort. 
Dagboken blir etter hvert en fin kilde i den daglige driften, ved utarbeidelse av rapporter og 
meldinger, når spørsmål om saker dukker opp og i historisk sammenheng. Dagboken bør arkiveres 
sammen med referater, rapporter og regnskaper etc., da den også er et fint oppslagsverk for 
kommende tillitsvalgte som vil orientere seg. Et enkelt oppsett av dagbok kan være: 
 

Dato Hending Handling Merknad/ref. 
01.06.2010 Medlemsmøte m/kåseri 17deltok; 3 ledsagere. P Jensen kåserte om 

oppdagelsen av kruttet. 
Det ble servert gratis 
frukt og kaker m/kaffe. 

 

Sekretærens plikter og ansvar: 
 

 Fører oversikt over medlemmene og fremmøteliste, og evt liste over arbeidstimer etc. 

 Kaller inn til og refererer medlems- og styremøter  

 Journalfører all korrespondanse til/fra klubben og sørge for videre behandling 

 Fører klubbens dagbok og ajourholder evt vedtaksprotokoll og arkivet 

 Besvarer og arkiverer saker 

 Bistår presidenten i den daglige driften samt ved klubbens møter 

 Følger opp klubbens aktivitetsplan og sørger for at aktiviteter startes til riktig tid 

 Kaller inn til møter, utformer saksliste i samarbeid med presidenten og sørger for nødvendige 
opplysninger om foredragsholdere og tema.  

 Sørger for stedfortreder og evt. levere presidenten nødvendig materiell ved møtefravær.  

 Hvis et klubbmedlem flytter til en annen kommune, formidle kontakt til en nærliggende 
Kiwanisklubb eller holde kontakt med medlemmet for hjelp til dannelse av ny klubb.   

 

Sekretæren er også ansvarlig for at saker blir fordelt til de riktige komiteer/prosjekter og at 
nødvendige saker blir behandlet på styremøtet innen fastsatt tid. Dette gjelder bl.a. saker som 
klubben ønsker å få behandlet i Divisjonsmøte, Distriktsstyremøter eller på Distriktets årsmøte. 
 

Ovenstående liste må betraktes som en huskeliste og er neppe dekkende for alles behov. Siden 
loven ikke er fyldig på dette punkt kan det løses ved å lage en tilpasset liste til lokale forhold i 
Vedtaksprotokoll eller liknende – evt. sammen med oppgaver for faste komiteer o. a.     
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7. KLUBBKASSEREREN 
 

 Om kassereren sier klubbloven (artikkel 4, pkt 4.2): ”Kassereren er ansvarlig for klubbens konti og 
fonds og fører regnskap for klubben i samsvar med styrets regler, og avgir regelmessige rapporter til 
medlemmene og styret.” (Se evt. også klubbens Valgfrie regler; pkt H). 
Kassereren fører klubbens regnskaper og påser at alt som vedrører klubbens finanser og midler blir 
behandlet i samsvar med gjeldende lover og retningslinjer. Kassereren mottar alle midler som 
innbetales til klubben og oppbevarer disse i bank e.l. og foretar alle utbetalinger etter vedtak i styret. 
Alle regninger skal anvises av presidenten.  
 
Kassererens plikter og ansvar: 
 

 Føre klubbens regnskap slik at midler til klubbens administrasjon holdes klart atskilt fra 
midler innsamlet eller gitt til klubbens sosiale, humanitære eller kulturelle arbeid 

 Sørge for at klubbens regnskap og bøker til enhver tid er à jour og åpne, og tilgjengelige for 
ettersyn av president, styret og valgt(e) revisor(er) 

 Sørge for innkreving av kontingent fra medlemmene og andre evt. fordringer 

 Til enhver tid holde seg underrettet om de frister som er vedtatt for innbetaling av kontin-
genter etc. til Distriktet og til KI/KI-EF og sørge for at disse frister blir holdt 

 Sørge for innbetaling av påmeldingsavgift i rett tid for klubbens delegater til distriktets 
årsforsamling/konvent og evt. motivasjonskonferanse 

 Avgi rapport for klubbens årsmøte og eller når presidenten eller styret ber om det 

 Ved årsmøtet fremlegge et avsluttet og revidert regnskap over klubbens drift og et for 
klubbens sosiale aktivitet  

 I samarbeid med styret, og/eller utpekt komite/enkeltperson, sørge for at det blir utarbeidet 
driftsbudsjett og sosialbudsjett for neste år som fremlegges for årsmøtet.  
 

Momenter angående økonomi og styringen av denne er gitt i Kvalitetshåndboken og i kapittel 10, 
vedlegg C i denne håndboken. Dette vedlegget C redegjør for det meste omkring økonomi.  
Av mer spesielle momenter nevnes her: 
 
Ved skifte av kasserer må det sørges for at ny kasserer får disposisjonsrett til klubbens konti, evt. 
sammen med presidenten. Dette ordnes i klubbens bank, sammen med avtroppende kasserer. 
 
Budsjetter settes opp på bakgrunn av den aktivitet som er planlagt, og ikke etter forrige års budsjett. 
Les mer om dette i eget avsnitt i vedlegg C. 
 
Regnskaper kan føres på mange måter, hovedsaken er at det er oversiktlig og riktig ført. Det finnes i 
dag en rekke elektroniske regnskapsprogrammer for organisasjoner av alle størrelser. Slike 
systemer gjør det mulig, på en enklere og raskere måte enn tidligere, å få utskrifter og oversikter fra 
regnskapet når det er behov. Regnskapsoversikt bør eksempelvis være fast post på styremøter. 
Kontroll med økonomien er en av styrets viktigste oppgaver i en hver organisasjon. 
I tillegg har distriktet latt utarbeide et enkelt system i programmet Excel som klubbene kan få for føre 
sine regnskaper, - Se vedlegg C. Oppsettet er også utlagt på distriktets hjemmesider.  
 
Betaling av kontingenter til distriktet og KI/KI-EF faktureres av District Norden og KI, og har normalt 
60 dagers betalingsfrist. Det er viktig å overholde disse fristene. Hvis ikke risikerer man i verste fall 
at klubben mister sine rettigheter som Kiwanisklubb; herunder stemmeretten på årsmøtet.  
Er ikke fakturaen betalt innen 6 måneder etter forfall (15.juli) – på tross av varsler – vil klubben 
kunne miste sitt charter og miste retten til å bruke Kiwanisnavnet. Se mer i distriktsloven art. X; evt. 
også KI Bylaws, art. VII, section 2 og 3. Tidsfrister for betaling er gitt i vedlegg B – Kiwanisåret. 
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Regnskapsregler for Kiwanis finnes i vedlegg C. Der er også en del stoff omkring samfunnets 
regelverk angående innsamlinger og regler angående fordeling av humanitære og administrative 
midler hos innsamlingsorganisasjonene. En del offentlige og frivillige registre som kan være aktuelle 
er også nevnt. For detaljer er det mye informasjon på hjemmesidene til de enkelte etater og registre.  
En vil finne at våre interne fordelingsregler er strengere enn samfunnets, og det er ikke noe 
motsetningsforhold der. Vi står fritt til å benytte strammere regler enn det offentlige. Dette betyr i 
hvert fall at vi tilfredsstiller de offentlige krav med de regler vi praktiserer i dag.  
Det er viktig å være klar over at samfunnet i dag holder langt større oppsikt med humanitære 
organisasjoners økonomiforvaltning. Klubbene bør derfor holde et våkent øye med disse forholdene 
og stadig kontrollere at de fastsatte grenser og fordelingsregler overholdes.  
 
Støtte til økonomitjenesten. Kassereren er en viktig person for klubbene når det gjelder å holde 
oversikt over alle forhold på den økonomiske siden. Vedkommende bør holde seg à jour med alle 
bestemmelser, registerordninger og lovbestemmelser for å kunne være en god rådgiver i slike 
spørsmål for presidenten og styret. Er det behov for avklaringer og støtte så ta kontakt med 
Distriktskassereren. (Ref. Standard klubblov artikkel 8 om Fonds og regnskap).  
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8. KLUBBRUTINER 
 
Den generelle bakgrunn og rammene for aktiviteten i klubbene er beskrevet i kapittel 1 og 2. Dette 
kapitlet vil ta for seg de enkelte områder mer eksakt og gi råd og veiledning slik det er beskrevet  

 tidligere i håndboken. Se også vedlegg O; Klubbutvikling - oppfølging og rapportering. 
 

Lover og bestemmelser 
Virksomheten i klubben og i organisasjonen forøvrig styres av lovverk og regler. Det er disse 
bestemmelser som regulerer arbeidet i alle ledd og er nødvendige for at organisasjonen skal 
arbeide tilfredsstillende. Nedennevnte lovverk/regler bør enhver klubb ha i sitt arkiv. 
 
1. Klubblov 
2. Distriktsloven m/Forskrifter og almenne råd 
3. Constitutions and Bylaws of Kiwanis International-Europe Federation 
4. Policies and Decisions of Kiwanis International-Europe Federation 
5. Kiwanis International Bylaws 
6. Kiwanis International Policies and Principles.  
 

Klubbens styre  
Klubbens styre består av president, neste president, forrige president, sekretær, kasserer og minst 3 
styremedlemmer. Styret kan evt. utvides med assisterende sekretær og/eller kasserer. Forrige 
president er automatisk medlem av styret i ett år. Alle medlemmer av styret skal være aktive og godt 
ansette klubbmedlemmer som har oppfylt sine forpliktelser og valgt på klubbens valgmøte.  
De overtar sine plikter den 1. oktober og skal gjøre tjeneste slik klubblovens obligatoriske regler, pkt 
D bestemmer. 
 
Styret administrerer klubben, utarbeider dens retningslinjer og fatter vedtak om aktiviteter innenfor 
den ramme som loven gir (ref. klubbloven artikkel 6). Videre velger styret inn nye medlemmer og 
påser at medlemmene følger klubbens lover. Styret rådfører seg med alle komiteer og fremlegger 
klubbens budsjett for årsmøtet.  
Styret holder regelmessige møter etter presidentens innkalling. Styret kan innkalle en eller flere 
komitéledere til drøftelser. Styret skal hvert kvartal gjennomgå kvartalsrapporten med oversikt over 
medlemstall og frammøte og få rapport om de medlemmer som evt. ikke fyller krav til frammøte. 
Eksklusjon av medlemmer er en styresak (jfr. klubbloven artikkel 7). Styret oppnevner de komiteer 
som det til enhver tid er behov for og utformer deres mandat. Alle komitémedlemmer bør være spurt 
på forhånd. Presidenten utpeker komiteens leder.  
 
Styret disponerer klubbens midler innenfor rammen av de budsjetter som er vedtatt på årsmøtet og 
er ansvarlig for at nøyaktig regnskap blir ført. Om økonomi; se også kapittel 10, vedlegg C. 
Styret har videre ansvaret for at midler til klubbens drift holdes klart atskilt fra midler som er skaffet 
til veie ved offentlige aksjoner. Midler på humanitærkonto kan kun brukes til sosialt, humanitært eller 
kulturelt arbeid.  
Styret har ansvar for at det holdes regelmessige klubbmøter, minst 1 gang pr. måned, med variert 
program og med god klubbånd. Styret har og ansvar for at ekspansjonsarbeidet både utad og innad 
er effektivt og at klubben ivaretar sine økonomiske forpliktelser. 
Styret skal passe på at klubben er representert på distriktets årsforsamling og ellers deltar i distrikts- 
og divisjonsaktiviteter. 
Det kan forekomme oppgaver som er av en slik art at det er naturlig at flere klubber går sammen om 
disse. Det kan være klubber i en divisjon som går sammen om å sponse en deltaker i eks. vis 
Paralympics eller innkjøp av instrumenter til et korps.  
I vårt distrikt har vi et bra forhold til andre serviceklubber. Det er intet som hindrer at Kiwanis går 
sammen med Lions, Rotary eller et husmorlag for å løse en stor oppgave i lokalmiljøet. Også her 
gjelder det å være oppfinnsom. Ta gjerne initiativ til å få samarbeidspartnere. Det viktigste er at 
oppgavene blir løst – ikke hvem som får ”æren” for det. 



 20 

Medlemmer og medlemskap 

 Kiwanis er en frivillig organisasjon og Kiwanisklubbene velger selv sine egne medlemmer. Voksne 
mennesker som er vel ansett i samfunnet kan bli medlemmer ved invitasjon eller overføring fra 
annen Kiwanisklubb etter flertallsstemme i styret. Medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser nyter 
klubbens rettigheter og privilegier. For å ”oppfylle sine forpliktelser” må medlemmet betale alle 
kontingenter og avgifter som står i klubbloven, og oppfylle alle andre regler i klubbloven. 
Når særlige grunner taler for det, kan et medlem fritas for møteaktivitet i en viss periode dersom 
klubben har laget slik regel i de valgfrie reglene i pkt. M.  
Om krav til antall medlemmer i en klubb – se KI og KI-EFs Bylaws. Minimumskravet ved 
”organisering og chartring” av en klubb er 15 medlemmer, normalt bør en klubb i vårt område ha 
minimum 20 medlemmer. For å beholde status som medlem i Kiwanis må klubbene oppfylle visse 
forutsetninger; - Distriktsloven artikkel IV og KI Bylaws, Article IV og V.   

Rekruttering av nye medlemmer 

Medlemsantallet i foreninger vil alltid variere.  På grunn av naturlig avgang (ofte 10 - 15 % årlig), må 
alle klubber fornye seg ved stadig opptak av nye medlemmer. Neglisjeres medlemsverving befinner 
man seg plutselig i en krisesituasjon med et alt for lavt medlemstall. Etter hvert som 
gjennomsnittsalderen så stiger blir det mer og mer problemer med å skaffe nye medlemmer.  
Så kommer skippertaket som i de fleste tilfeller bringer klubben opp igjen. Dersom man stanser med 
dette, blir klubben faktisk sittende og vente på den neste krise som vil fordre et nytt skippertak. 
Medlemsverving må derfor være en kontinuerlig aktivitet i alle klubber.  
Styret har hovedansvaret for klubbens drift og utvikling, men alle medlemmene bør se det som sitt 
ansvar at klubben opprettholder sitt nivå gjennom stadig fornyelse av medlemsskaren. 
 
Forslag til prosedyre ved godkjenning og opptak av nye medlemmer: 
 

 Ett eller helst to medlemmer informerer presidenten eller lederen i medlemskapskomiteen om at 
de ønsker å foreslå en person for medlemskap i klubben. 

 Til det følgende styre- eller komitémøte anmodes disse faddere om å forelegge så fyldige 
opplysninger som mulig om de personer de foreslår til medlemskap. 

 Basert på disse opplysninger - eventuelt etter innstilling fra medlemskapskomiteen - beslutter 
styret hvorvidt kandidaten skal anbefales for medlemskap. Dersom vedkommende blir akseptert, 
kan hun/han inviteres som potensielt medlem (gjest) til to eller tre klubbmøter. 

 Dersom styret ikke kan fatte et positivt vedtak, betraktes forslaget om medlemskap som avslått 
og forslagstillerne skal omgående underrettes om dette. 

 Hvis det ikke kommer innvendinger fra medlemmene mot styrets anbefaling om medlemskap for 
kandidaten i løpet av en slik introduksjonsperiode, fatter styret det endelige vedtak i samsvar 
med lovene. 

 Innvendinger fra medlemmene bør bli tatt hensyn til. Her er det forskjellig praksis i klubbene 
varierende fra absolutt veto fra ett medlem til kvalifisert flertall ved avstemning. 

 Når en kandidat er akseptert som medlem, skal vedkommende evt. betale innmeldingsavgift og 
formelt opptas som medlem på neste medlemsmøte. Det nye medlem mottar medlemsmerket og 
forskjellige dokumenter - kap. 10, vedlegg H - Seremoni ved opptak. 

 
Dette forslag er ment som en rettesnor for klubbene. Hver enkelt klubb må tilpasse sin egen metode 
og følge klubblovene på dette punkt.  
Det kan ofte være vanskelig å få frem forslag på nye medlemmer. Dette er kanskje naturlig fordi 
medlemmenes nærmeste kontaktflate er oppbrukt - noe den ofte blir ved organisering av klubben. 
Medlemmene må derfor oppmuntres til å fremme forslag på kandidater de kanskje ikke kjenner så 
veldig godt og søke kandidater innen hele sin kontaktflate som de har gjennom yrke, foreningsliv og 
samfunnsliv i videste forstand. Styret i klubben kan stimulere medlemmene ved å utarbeide en fyldig 
liste over alle aktuelle yrkesgrupper samtidig som det kan understrekes at forslagstillere ikke 
nødvendigvis skal være den eneste garanti for kandidatenes kvalifikasjoner i ett og alt.  
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Styret og klubbens øvrige organer har ansvaret for godkjenning av nye medlemmer. For å vekke 
kandidaters interesse for Kiwanismedlemskap må disse informeres godt og riktig om hva Kiwanis er. 
Et presentasjonsbrev fra klubben sammen med en folder har vist seg meget nyttig. Klubbens 
medlemsfortegnelse er selvsagt av meget stor interesse for et prospektivt medlem.  
Uansett hvor god en skriftlig invitasjon måtte være, vil den personlige henvendelsen være 
utslagsgivende. Fadderen bør tilby seg å møte kandidaten slik at de kan gå sammen til det første 
møtet. 
 

 Klubbens arbeid 
 
De fleste aktiviteter i en klubb kan samles i begrepet ”Klubbutvikling”. Det omfatter både internt og 
eksternt rettede aktiviteter, og ved å fokusere sterkt på planmessig og god klubbutvikling sikres et 
godt resultat - det vises her til vedlegg O: Klubbutvikling, oppfølging og rapportering.   
 
En meget stor del av arbeidet i Kiwanis, både internt klubbarbeid og utadrettet servicearbeid, 
planlegges og gjennomføres via komiteer eller i form av prosjekter. Det er derfor påkrevet at 
klubbene til enhver tid har de nødvendige komiteer, sammensatt av personer som arbeider godt 
sammen. Det bør legges vekt på at alle medlemmer deltar i en komite eller et prosjekt. Da 
aktiviseres alle, ingen holdes utenfor og ingen kan klandres for ikke å delta/involvere seg.  
Ofte er en blanding av arbeid i komiteer og i prosjekter fordelaktig; rutinepreget arbeid av mer fast, 
administrativ art utføres i komiteer, mens humanitære aktiviteter organiseres med prosjekter for de 
enkelte aktiviteter/tiltak. Det bør da lages en prosjektplan for hvert enkelt prosjekt; se kapittel 10, 
vedlegg K.  
 
Vesentlige forhold for at en komité skal fungere godt: 
 

 Høyt informasjonsnivå og god samarbeidsånd innen komiteen slik at komitémedlemmene 
føler seg som en gruppe, gjennom komitémøter, samtaler før, etter og eventuelt under 
klubbmøtene samt ved utstrakt bruk av telefon og/eller elektronisk post 

 Diskuter arbeidsprogram og budsjett samlet i komiteen og få det godkjent av klubbstyret 

 Rapporter til klubben om gjennomført aktivitet for å gi kreditt til aktørene og for å skape 
"goodwill" for senere aktiviteter 

 Kontinuitet fra år til år ved at ikke alle medlemmer skiftes ut fra et år til et annet, og ved at 
den nye lederen overlater komiteens "arkiv" til den neste. 

 
Administrative komiteer (internt klubbarbeid) bør i størst mulig grad ha faste arbeidsoppgaver, mens 
servicekomiteer tilpasses det humanitære arbeid klubben til enhver tid har. 
 
Det interne klubbarbeidet kan eks. vis deles i 12 temaer eller oppgaver: 
 

1. Lokale og (sted, måltid, matpenger osv) Klubbutstyr (oppbevare, dekorere på møtene osv.) 
2. Mottagelse (gjester, foredragsholdere, nye medlemmer osv.) 
3. Seremonielle forhold (sang, opptagelse osv.) 
4. Program (foredrag, film, kåseri, intern diskusjon osv.) 
5. Fester, jubileer osv. 
6. Klubbutvikling (planlegging, møtestruktur, indre forhold, humanitære aktiviteter) 
7. Kontakt med andre klubber (besøk, vennskap) 
8. Finanser (inntektsbringende prosjekter, budsjett) 
9. Informasjon/kommunikasjon (spre viten om Kiwanis) 
10. Publikasjoner (egen klubbavis, foldere, medlemsfortegnelse osv.) 
11. Klubblover og regler (utarbeide, endre, overvåke) 
12. Valg (innstille kandidater for årsmøter). 
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 Flere av disse oppgavene kan med fordel løses av samme komité slik at antall komiteer kan 
tilpasses den enkelte klubbs størrelse og medlemssammensetning.  
Evt. valgkomite, bør være sammensatt av tidligere tillitsvalgte (presidenter), kan også kombineres 
med en lovkomite. Ved realisering av pengeinnbringende aksjoner kan det evt. være naturlig å 
etablere en spesiell komité/prosjekt tilpasset formålet.  
Oppbyggingen av de humanitære komiteene vil avhenge av de oppgaver klubben har påtatt seg, 
medlemmenes interesser og evner, tilgjengelige fond osv. Det kan innen samme klubb både 
opereres med prosjektorienterte komiteer og faste komiteer som arbeider innen et bestemt felt. 
 
Om bruk av komiteer 
 
Standard klubblov, artikkel 3, pkt. 3.4 fastslår at klubben kan ha faste komiteer, bestemt av styret og 
definert i klubbreglene. I tillegg kan presidenten, i samarbeid med styret, oppnevne andre komiteer. 
De faste komiteene, anbefalt av Kiwanis International, og listet i klubbreglene bør være: 
  

 Klubbutvikling (eks. vis vekst, indre liv, opplæring og PR) (se også vedlegg O) 

 Humanitær (eks. vis pengeinnsamling, støtte til lokalsamfunnet, verdenskampanjer m m) 

 Program (aktivitetsplaner, klubbmøter og spesielle begivenheter). 
 
Klubbene kan også ha: Revisjonskomite, evt også andre komiteer etter behov (valg, lov, finans). 

 
Planlegging 
 
All aktivitet i klubben bør foregå etter nøye opplagte årsvise/ evt halvårsvise virksomhetsplaner, 
basert på et arbeidsgrunnlag vedtatt av klubbens årsmøte. Det er så styrets oppgave å lage en 
detaljert aktivitetsplan. Som grunnlag for gjennomføringen bør også årsmøtet forelegges og vedta et 
budsjett. Da blir det sammenheng mellom aktivitet og tilgjengelige midler.  
Virksomhetsplanene bør ta utgangspunkt i distriktets mål og retningslinjer som er utarbeidet med 
visjon og hovedmålsetninger for perioden som bakgrunn. Dette, sammen med divisjonens 
aktivitetsplan/tilsvarende, danner forutsetninger, fastpunkter og rammer for klubbens egen plan-
legging og målfastsettelse. Dermed er det god sammenheng i planleggingen innen hele distriktet og 
de enkelte divisjoner og i klubbene.  
Om plan for klubbutvikling (målsetting - tiltak - handlingsplaner); se vedlegg O. 
Mer om dette finnes også i kapittel 2; under Rutiner og arbeidsordninger.    

 
Økonomi 
 
Som autonome enheter styrer klubbene sin egen økonomi etter sitt eget hode, innenfor de rammer 
som offentlighetens lover og medlemskapet i Kiwanis setter. Det vises til kapittel 10; vedlegg C om 
økonomi. Se Kvalitetshåndboken om økonomistyringen i distriktet. 
 
God og sikker økonomi er en viktig faktor for livet i klubben. Alt for ofte ser man at dårlig økonomi-
styring begrenser mulighetene for innsats, skaper dårlig stemning og fører ofte til at mange 
medlemmer mister interessen, noe som igjen går ut over oppslutningen om klubben. Gjennom årlige 
budsjetter, satt opp på bakgrunn av arbeidsplaner, sikres gjennomføringen av de planlagte 
aktivitetene. En av de viktigste oppgavene for styret er jevnlig å kontrollere at det er samsvar mellom 
planen og bruken av midlene. Da får man sjelden overraskelser ved årets slutt. Økonomi bør derfor 
være et fast punkt på styremøtenes saksliste. 
 
I vedlegg C er det redegjort for de fleste sider ved klubbøkonomien. Der er også Kiwanis 
regnskapsregler samt informasjon om diverse registre og ordninger man bør vite om.  
Til en velordnet og styrt økonomi hører også føring av regnskaper og kontroll av disse av en revisor 
og godkjenning av årsmøtet. Det bør føres regnskaper i alle klubber, og i vedlegg C er det gjort rede 
for systemer og hjelpemidler, samt rutiner for dette arbeidet. 
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Vær oppmerksom på at deltakelse i forskjellige registre og organisasjoner under visse forutsetninger 
kan medføre rapporteringsplikt for regnskaper (eks. vis Brønnøysundregistrene, Lotteriregisteret, 
Innsamlingsregisteret). 
 
Viktige momenter. Hold orden på økonomien; det må aldri herske tvil om vår redelighet. 
Manglende styring på økonomien fører svært ofte til misnøye. Uregelmessigheter skaper fort 
uro og mistanker, og fører i ytterste konsekvens til å bryte vennskapsbånd og tiltro. 
 

Klubbmøtet 
 
Grunnlaget for alt arbeid i Kiwanis bygger på vennskap og kameratskap. Dette er fundamentet for 
hele vår lokale, nasjonale og internasjonale virksomhet. En av forutsetningene må derfor være 
vellykkede og givende klubbmøter. Et vellykket møte nås best gjennom en god planlegging med 
godt programinnhold. For kontinuitetens skyld bør det avholdes møte minst en gang hver måned. 
Det bør tilstrebes en passe blanding av arbeidsmøter og foredragsmøter. 
Betydningen av presist fremmøte understrekes. Møterutinene kan variere i klubbene. Et eksempel 
på et vanlig opplegg er gitt i vedlegg G i form av en saksliste.  
 
Møtene bør foregå i velordnede, faste former uten å bli så formelle at de hemmer kommunikasjonen 
og trivselen. Her er noen viktige momenter: 
 

 Til alle møter bør det foreligge en saksliste så deltakerne vet hva som skal foregå og kan 
forberede seg når det er nødvendig. Den bør sendes ut sammen med innkallingen.  

 Arbeid alltid inn spesielle møterutiner og følg disse. 

 Vær nøye med å holde planlagte tider, vær presis. 

 Innarbeid arbeidsmøtene i programmet under hele Kiwanisåret. Det finnes alltid ting som 
angår klubben av prinsipiell og lokal natur som det tar tid å diskutere. Det er absolutt 
ønskverdig og nødvendig at alle medlemmer deltar i diskusjonene. 

 Ved årsplanleggingen (eller om den skjer halvårsvis) må grunntanken være at klubbens 
samtlige medlemmer skal finne aktivitetene tiltalende og møtene interessante og givende. 

 Referater fra klubbmøter og om hva som har vært diskutert, eventuelt besluttet, bør alltid 
sendes ut til alle medlemmer. Saksliste for neste møte bør da følge med. 

 ”Ego”-foredrag av klubbens medlemmer gir klubbmedlemmene god mulighet til å lære 
hverandre å kjenne og også kjenne hverandres virksomhet 

 Gjester og interesserte innbys til møtene i henhold til vedkommende klubbs praksis. 
 

I utenlandske klubber er det ganske vanlig å ha en klubbmester. Dette er en jobb som går på 
omgang blant medlemmene. Den viktigste oppgaven er å stå i døren og ta imot medlemmer og 
gjester på en hyggelig måte. Gjester presenteres for president og sekretær, og klubbmesteren 
sørger for at gjestene føler seg vel. I vårt distrikt er det vel bare et fåtall klubber som har denne 
ordningen. Derfor er det ekstra viktig å være observante overfor gjester. Det kan være et potensielt 
medlem som får sitt førsteinntrykk av klubben gjennom den måten vedkommende blir hilst 
velkommen på. 
 
Et Kiwanismedlemskap innebærer ofte at medlemmets familie blir mer eller mindre engasjert i 
klubblivet. Derfor bør det også tas hensyn til familien ved spesielle arrangementer i løpet av et 
Kiwanisår. Vår nordiske sommer er kort, men likevel er det mange muligheter for familiefestligheter. 
Det kan nevnes St.Hansfest, Olsokfest, båttur med grillparty eller simpelthen felles en bær- og 
sopptur. Det kan også forenes med en nyttig aksjon. Klubbens medlemmer med familie kan stille 
opp på skogplanting eller ”rusken”-aksjon etc. Slike sosiale sammenkomster sveiser Kiwanisfamilien 
godt sammen. 
 
Det forventes at presidenten leder møtene på en lett, men bestemt måte. For å kunne gjøre dette, 
må presidenten være vel forberedt og nøye ha gått gjennom de aktuelle spørsmål med sekretæren 
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og eventuelt andre berørte klubbtillitsvalgte. Det gjelder også å holde seg informert om hva som 
hender lokalt, innen divisjonen, innen distriktet og innen KI-EF, for kortfattet å kunne rapportere det 
vesentlige. Ved diskusjoner må diskusjonen ledes slik at den holder seg innenfor det emnet som 
diskuteres, at alle får slippe til, at ingen unødig lange innlegg forekommer og forhindre klikk-
dannelse.  Presidenten vil svært ofte prege klubbmøtene og klubbmiljøet og har således en meget 
ansvarsfull posisjon innen klubben. 
 

Klubbavis 
 
En klubbavis er et meget verdifullt middel til å styrke interessen for klubben blant medlemmene. Den 
bringer informasjon, og det er sikkert at jo mer kjennskap man har til klubben, dens virksomhet og 
dens medlemmer, jo mer kjenner man seg hjemme i klubbmiljøet. Dette skaper i sin tur trivsel og 
tilknytning som kommer klubbarbeidet til gode. Verdien av en klubbavis kan ikke overvurderes. 
Med de gode og vel utbredte elektroniske kommunikasjonsmidler som forefinnes i vår tid er det 
naturlig å bruke elektroniske informasjonsplattformer. De har stor kapasitet, er meget raske og vel 
tilpasset nyttig og god informasjon og kontakt. Husk bare evt. medlemmer som ikke benytter 
internett og sosiale medier - send dem en papirutgave!  
 
Noen gode argumenter for å drive en klubbavis: 
 

 Medlemmer som har vært fraværende, trenger aktuell informasjon. 

 Medlemmer som er til stede på møtene, kan trenge påminnelser/oppsummering. 

 Gjennom klubbavisen kan medlemmenes familier få en utfyllende informasjon om hva som skjer 
i klubben. 

 Gjennom klubbavisen skrives historien mens den skjer. 
 

Klubbavisen kan gi ideer og impulser til andre klubber, orientering til distriktets tillitsvalgte og styret 
og bidra til å styrke Kiwanisarbeidet i hele distriktet. Særlig innen egen divisjon er det viktig med 
utveksling av klubbaviser. Klubbavisen bør legge vekt på saklig og nøytral informasjon. Personlige 
vurderinger bør fortrinnsvis fremføres i diskusjoner på møter. 
Innholdet kan gjelde følgende saker: 
 

 Rapporter og vedtak fra klubbmøter og styremøter 

 Rapport om pågående og planlagte aktiviteter 

 Informasjon fra andre klubber, divisjonen og distriktet 

 Presentasjon av nye medlemmer 

 Påminnelser om chartermøter, årsforsamling og divisjonsmøter m.m. 
 

 

Klubbens nettsted 

De fleste av medlemmene har tilgang til internett og elektronisk post. Nettsider, sosiale medier, SMS 
og e-post er raske og svært billige informasjonskanaler og bør derfor utnyttes maksimalt.  
Samtidig må ikke de som ikke har slike hjelpemidler glemmes, og dermed må få informasjonen på 
annen måte.  
District Norden har eget nettsted på internett; www.kiwanis.no - innenfor denne plattformen kan det 
evt. opprettes et eget nettsted for klubben. Det må da utpekes en webredaktør som blir ansvarlig for 
å utvikle og administrere denne siden. Det er laget en egen ”Håndbok for webredaktører” som 
dekker den tekniske siden av saken. Denne håndboken er utlagt på kiwanis.no - på Medlemssidene 
under lenken Ressurser --> Håndbøker. Ytterligere informasjon fåes ved å henvende seg til Kiwanis 
Nordens nettansvarlige; webmaster; webmaster@kiwanis.no -. 
For å komme i gang må klubben fremme ønske om å få etablert et eget nettsted til webmaster.  
Webredaktørens navn og e-postadresse meldes inn til webmaster som så ”setter opp” nettstedet for 
klubben. Selv om dette blir laget på samme mal og innen samme rammeverk som distriktets 
nettsted, er klubbens nettsted helt selvstendig og uavhengig. Oppsett og bruk av nettsted er gratis 

http://www.kiwanis.no/
mailto:webmaster@kiwanis.no
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for klubbene. Når nettstedet er klart vil nødvendig brukernavn, passord og rettigheter til å redigere 
siden bli sendt til klubben, og man er i gang. Webmaster vil også være den som yter hjelp og støtte 
til klubbredaktørene angående oppsett, bruk og drift av hjemmesider. 
Ved hjelp av nettstedet kan klubben profilere seg for omverdenen og legge ut informasjon av 
forskjellig art til omverdenen og sine medlemmer. Det kan opprettes interne, lukkede sider der bare 
klubbmedlemmene kan logge seg inn og finne informasjon og opplysninger som andre ikke bør ha 
tilgang til. Opplæring i bruk av nettsider og e-post egner seg som tema på medlemsmøter. 
 
Nettsteder betinger at klubben og styret har en aktiv holdning til bruken, og ser verdien av å utnytte 
alle de muligheter som dette gir. Et godt nettsted, som oppdateres kontinuerlig, er en fin, og fremfor 
alt hurtig kilde for pressen og andre som leter etter informasjon, for potensielle medlemmer og 
organisasjonens egne medlemmer som søker kunnskap og gjensidig informasjon av diverse 
karakter. Dette erfares stadig vekk. 

 
Kontingenter  
 
Hele organisasjonen administreres og drives med de midler som betales i kontingent av hvert enkelt 
medlem. 
  
Til klubben. Den enkelte klubb kan ha egen kontingent. Beløpet her er svært varierende. Det kan 
medgå til å dekke leie av lokale, konventreiser, tilstelninger, porto, gaver, klubbavis osv. 
 
Distrikt Norden. Størrelsen av kontingent til District Norden fastsettes av årsmøtet. Midlene brukes 
til Distriktsstyremøter, til reiser og utgifter for Distriktets tillitsvalgte, viseguvernørenes klubbesøk, 
distriktets årsforsamling, nettsider, Kiwanis Nytt, porto, telefon, trykksaker m.m.  
Utgifter vedrørende Europakonvent og eventuelle ekstrautgifter i forbindelse med Europastyret 
kommer også inn her.  

 
Internasjonal kontingent: 
 
 Går til Kiwanis International (KI) og til det regionale servicekontor for Europa (RSC – E) til administrasjon, 

litteratur, informasjon, og annet. 

 Utgifter til påtroppende Guvernørs internasjonale treningskonferanse samt internasjonale styremøter 
dekkes av KI. 

 Utgifter i forbindelse med påtroppende Guvernør og Distriktssekretærs treningskonferanse samt 
Guvernørens deltakelse i styremøter i KIEF, dekkes i sin helhet av KI-EF. 

 En del av reiseutgiftene til Distriktets tillitsvalgte dekkes også fra KI-EF, bl.a. guvernørens 
charterdeltagelser. 

 
Drift av det regionale servicekontoret for Europa – RMSC-E – som sørger for litteratur, informasjon, 
nødvendige formular for rapportering, organiserer samarbeidet i Europa, finansieres av Kiwanis International. 
 
Årskontingenten forfaller til betaling for Distrikt Norden vanligvis 30. november. Den Internasjonale 
kontingenten, sammen med innbetalingsgebyr for nye medlemmer, skal innbetales innen den 15. 
januar. 

 
Postbehandling og arkivering 
 
Alt arbeid med mottak, håndtering og arkivering av post – brevpost og e-post, er vanligvis en 
sekretæroppgave. Det bør etableres faste rutiner for dette arbeidet for å sikre at posten blir hentet (i 
tilfelle man bruker postboks), at den kommer til rett person/instans i riktig tid, at man vet hvor 
dokumenter/e-post er, og at de blir behørig tatt vare på når saken er ferdig behandlet. 

 Distriktet har opprettet faste e-postadresser for alle sine klubber, og i tilknytning til disse disponerer 
klubben en e-postkonto (webmail, eller nettpost). Normalt bør klubbens e-posttjeneste tillegges 
sekretæren da mye post kommer denne veien, og den må behandles som all annen post. 
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Sekretæren bør således være den som administrerer klubbens e-postkonto, og den innlagte 
automatiske videresendingen fra e-postadressen bør også terminere på vedkommendes private e-
postadresse. Det er mulig, gjennom distriktets webmaster, å legge inn automatisk videresending til 
flere personer i klubben; presidenten vil i dette tilfelle være særlig aktuell. For mer informasjon vises 
det til distriktets liste over de faste e-postadressene – se vedlegg N. 
For å holde oversikt over dokumenter og saker kan det føres en enkel form for postjournal som viser 
journalnummer - dato inn/ut – til/fra hvem – hending og evt handlinger. I postjournalen kan det også 
settes inn henvisning til hvor dokumentet er arkivert, og den blir således nesten en arkivnøkkel. 
Dermed kan dokumenter også raskt gjenfinnes ved behov, enten det er hos en person eller er 
arkivert. Her vil det også fremgå om det er sendt svar på henvendelser utenfra/innkommet svar på 
egne henvendelser.  
Alle klubber bør også ha enkelt, men velorganisert arkiv, og vanligvis er også dette et 
sekretæransvar.  Arkivsystemet må være enkelt oppbygget tilpasset forholdene i den enkelte klubb. 
Husk også at det finnes bestemmelser for arkivering av en del dokumenter som regnskaper o. l.  
(Se Kvalitetshåndboken når det gjelder arkiveringsrutiner i distriktet). 
 
Et arkiv består vanligvis av brev, e-post eller dokumenter som er blitt til som ledd i klubbens 
virksomhet. Til daglig vil sekretæren ha et bruksarkiv (evt. i ringperm eller en mappe på en 
datamaskin) for å ta vare på brev og oversikter som nyttes i den daglige driften. I tillegg bør det 
finnes et bortsettingsarkiv, samlet i arkivbokser, ringpermer og/eller på elektroniske lagringsmedier 
som HDD, CD, DVD, minnepinner e. a. Dette arkivet inneholder bare dokumenter o l av mer varig 
og evt historisk verdi, som klubben kan få bruk for før eller siden. Dette arkivet kan være en god 
kilde til å gjøre seg kjent med klubben, prosjekter som er gjennomført og for ikke å snakke om den 
historiske verdien. Det meste fra hvert år kan legges på en minnepinne, CD, DVD, HDD eller 
tilsvarende, og selv store arkivmengder tar svært liten plass. 
 
Mer om postbehandling og arkivering finnes i Kvalitetshåndboken. 
 

Medlemslister (Matrikkel) 
 
Se kapittel 3, side 10. 
 
Medlemslister for alle klubber (Matrikkelen) finnes på distriktets hjemmesider; >Medlemssider - > 
Matrikkel/Medlemsregister. 
 
 
Merknad. 
Inntil 2015 utga distriktet en egen matrikkel - inndelt i 3 deler. Del 1 og 3 er nå plassert andre steder 
på nettstedet, mens den tidligere Del II - Medlemslister fremdeles eksisterer.  
 
 

http://no.wikipedia.org/wiki/Brev
http://no.wikipedia.org/wiki/Dokument
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9. RAPPORTERING 
 

Om rapportering 
 
Former for rapportering: 

 uformelle korte, muntlige meldinger 

 mer formell informasjon på telefon/e-post/SMS 

 periodiske, skriftlige rapporter eller  

 rapporter etter gjennomføring av prosjekter og liknende.  
 

Uformell rapportering foregår ikke etter et fast mønster, inneholder kort og ikke fast strukturert 
informasjon og formidles som en samtale eller i stikkords form på elektroniske midler.  
 
Formell rapportering omfatter tilfeldige rapporter når noe skjer/har skjedd, eller periodiske 
rapporter etter et fastsatt mønster, strukturert på formularer eller skjema. Kan også være skriftlige 
situasjonsrapporter mens et prosjekt pågår, eller som en sluttrapport ved prosjektets avslutning. 
 
Rapporter er egentlig systematisering av informasjonsflyten, og de formidler opplysninger som noen 
trenger enten for å gjøre seg kjent med tingenes tilstand, eller som bakgrunn for å ta beslutninger. 
All rapportering bør derfor konsentreres om informasjon som er nyttig for mottakeren i utførelsen av 
jobben.  
 
Dette kapitlet konsentrerer seg om den formelle rapportering som foregår innen District Norden. 
Blant tilfeldige rapporter finner vi medlemsrapportering (Memberform) for ajourhold av medlems-
registeret, prosjektrapporter og evt. rapporter når noe uforutsett skjer.  
Innen periodisk rapportering har man kvartalsrapporter, årsrapporter og valgrapport. I enkelte 
divisjoner er det også laget en formell klubbrapport i forbindelse med divisjonsrådsmøter. 
 
Nedenstående tabell oppsummerer fakta om fastsatte rapporter innen distriktet:  
 

Rapport type Format Sendes når Til hvem Kopi til Innhold 

Memberform 
Fast 

blankett 
Ved endringer i 
medlemsdata 

Medlems-
ansvarlig 

Vise- 
guvernør 

Inn-/ut-melding medl. 
Endring i persondata. 
 

Kvartalsrapport 
fra   

klubbpresident 

Fast 
blankett 

15.des (kv. I) 
05.apr (kv. II) 
15. jun (kv. III) 
05. okt (kv. IV) 

Viseguvernør 

 Fakta om medlem-
mer, humanitær inn-
sats, kiwanisdukker 
og gjester. Vurdering 
og om klubbutvikling. 

Kvartalsrapport 
fra viseguvernør 

Fast 
blankett 

20. des (kv I) 
10. apr (kv II) 
20. jun (kv. III) 
10. okt (kv IV) 
 

Guvernøren 
(Evt 

klubbene) 

Sammendrag av 
klubbenes rapporter. 
Rapport om klubb-

utvikling i del 2. 

Kvartalsrapport 
Guvernørens 

 

Fast 
blankett 

I f m Distrikts-
styremøter 

 

Distriktsstyret og 
klubbene 

 
Sammendrag av 

VG’enes rapporter 

Rapport om 
klubbvalg 

 

Fast 
blankett Senest 05. mars 

Viseguvernør 
Medlemsansvarlig 

 
Klubbdata og data  

for tillitsvalgte 

Årsrapport 
Eget 

oppsett 
Innen 20. okt 
hvert år 

Oppbevares av 
klubben for evig 
tid 

 
Se innhold nedenfor. 
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Skjema for de rapporter som står i tabellen finnes på distriktets nettsted og kan lastes ned derfra og 
utfylles på skjermen - se Medlemssider -> Maler/skjema og egne undermenyer.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle rapportene kan sendes som e-post eller brev. Sending med e-post bør prioriteres da det er 
raskest, billigst og arbeidsbesparende for både sender og mottaker. 

Kommentarer til de enkelte rapporter 

Memberform. Det er mange grunner til å ha et best mulig oppdatert medlemsregister;  først og 
fremst for at opplysningene skal være riktige,  men også for at man skal få tak i personer ved behov 
og for å unngå kjedelige episoder i forskjellige situasjoner hos den enkelte. Opplysningene i 
Medlemsregisteret danner grunnlag for bekreftelse av medlemskap, adressering av informasjon 
m.m. og manglende rapportering om adresseforandringer fører til at informasjon uteblir. 
Medlemsregisteret er også grunnlaget for oppsett av medlemslister og kontinuerlige rettelser til 
disse. Mangelfull og sen rapportering fører til feil og merarbeid for de som gjør denne jobben.  
Medlemsansvarlig sender årlig, innen 5. oktober, oversikt til KI-EF og KI om klubbenes medlemstall 
som grunnlag for beregning av kontingent. 
 

Kvartalsrapporter gir samlet opplysninger om oppnådde resultater, og gir alle informasjon om 
hvorvidt det går godt eller dårlig på flere felt, om vi lykkes i vårt arbeid og om vi når de mål som er 
satt opp. Her rapporteres også om Klubbutviklingsaktiviteter i klubber og divisjoner (i del 2). 

 Rapportene brukes til statistiske oversikter og som et ledd i PR for organisasjonen. Dette er en viktig 
del av styrings- og ledelsesinformasjonen. Guvernørens samlerapport blir også utlagt på nettsidene 
og kan studeres der av klubber og medlemmer.  
 

Rapport om klubbvalg inngår bl. a i grunnlaget for matrikkelen og gir kunnskap om organiseringen 
og hvem som gjør hva; hvor. Medlemsansvarlig sender en samlet oversikt over valgene til KI-EF 
innen 1. juni. Dette er også viktig informasjon for de fleste, både medlemmer som vil gjøre seg kjent 
og for ledere og styrer overalt i organisasjonen.  

 Klubbloven sier valgmøte skal holdes hvert år mellom 1. januar og 15. mai (artikkel 3,pkt 3.3: Drift). 
For å kunne avholde treningskonferanser på mest mulig gunstig tidspunkt (og etter at valgene er 
gjennomført) har Distriktsstyret vedtatt å anmode klubbene om å gjennomføre dette valget før 
utgangen av februar måned (innen 28. feb.), og sende frem valgrapporten innen 5. mars. 
Tilsvarende bør også gjelde for valg av viseguvernører i divisjonene, med samme argument. 
 
Årsrapport. Denne skal inneholde klubbstyrets årsberetning og regnskap/regnskapsoversikt. 
Følgende punkter bør som et minimum være med: 

- klubbnavn og rapporteringsår 
- organiseringen; styret, medlemmene og styremøter 
- den sosiale virksomheten; møter og sosiale tilstelninger 
- den humanitære virksomheten; donasjoner, humanitært arbeid 
- datering og underskrift av president og sekretær. 

  
Årsrapportene er en intern sak og skal ikke sendes noe sted. De skal arkiveres, hos klubben for 
”evig” tid.  

Gjennom de siste årene har det foregått en vurdering og en forenkling av blankettene. Det er 
bl. a derfor uhyre viktig at det brukes riktig skjema; det sikrer at de rette opplysningene 
kommer med på riktig måte, sparer mottakeren for å skrive om informasjonen før den 
behandles og evt. videresendes. Omfanget av opplysninger som skal rapporteres vurderes 
stadig, og ved bruk av gamle formularer kan det bli gjort en masse unyttig arbeid. 
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10. VEDLEGG 
 

Dette kapitlet inneholder en rekke vedlegg om diverse fakta og forslag som er felles for flere 
stillinger. Vedleggene er nummerert med store bokstaver slik: 
 
A. Organisasjonstablåer – side 30 

- blokkdiagrammer for klubb, divisjon, District Norden, KI-EF og KI. 

B. Kiwanisåret – milepeler og gjøremål – side 33 
- Liste over viktige datoer i Kiwanisåret; starter på 1. oktober. 

 
C. Økonomi - side 35 

- Referanser til dokumenter, regnskaper og regnskapsregler for Kiwanis, budsjetter, lover og 
diverse registre. 

D. Kiwaniskunnskap – side 41 
- momenter og ideer til innhold og gjennomføring av bl. a 5K. 

E. Divisjonens treningskonferanse – side 43 
- eksempel på innhold og tips om gjennomføringen, hjelpemidler. 

F. Brevmaler – side 45 
- brevmal som kan tilpasses til eget bruk, med beskrivelse hvordan det gjøres. Finnes på 
hjemmesidene på Medlemssider/Maler og skjema/Brevmaler.  

G. Saksliste og referater – forslag til utforming – side 46 
- oppsett av saksliste og møtereferat fra klubbmøte. 

H. Seremoni ved opptak av nye medlemmer – side 47 
- forslag/eksempel til komplett seremoni og gjennomføringen av den. 

I. Forslag til Medlemsbevis – side 48 
- for klubbmedlemmer, med anvisning for lokal tilpasning i klubbene. 

J. Kiwanishymnen – side 50 
- tekst med noter. Musikken finnes på egen CD eller også Kiwanis minnepinne. 

K. Mal for prosjektplan – side 51 
- hjelpemiddel for planlegging og oppfølging av prosjekter i District Norden. 

L. Kiwanis grunnprinsipper – side 52 
- finnes også i KI Bylaws, klubbloven, under Om Kiwanis på hjemmesidene og en 
”praktutgave” av vedlegget ligger under Maler og skjema på medlemssider. 

M. Kart over Norden m/divisjoner og klubber – side 53/54 
- Se også hjemmesidene under lenken Divisjoner og klubber. 

N. Liste over faste-epostadresser   - side 55-57 
- finnes også på hjemmesidene bl a på ”Medlemssider” > ”Administrasjon” – egen lenke. 

O. Klubbutvikling  -  Rutiner for rapportering og oppfølging av klubbutviklingsrutiner. 

Rapportblanketter/skjema er av praktiske grunner ikke vedlagt håndboken. De finnes, for nedlasting 
og utfylling, på KIDNs nettsted under Medlemssider/Maler og skjema/Rapportskjema. 
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DIVISJONSMØTE * 

DIVISJONEN 
  

KLUBBENE 
  

KOMITE 
  

VEDLEGG A – ORGANISASJONSTABLÅER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

      

Komite 
  

* Medlemmer av Divisjonsmøtet 
  Viseguvernøren (medlem av Distriktsstyret) 
  Neste Viseguvernør (sekretær for divisjonsmøtet) 
  3 stykker fra styret i hver klubb (Klubbpresident, sekretær og visepresident, eller 

en annen fra styret) 

 
 

KLUBBEN 
Kiwanis består av medlemmene 

          

 
  

  
  

ÅRSMØTET 

Styret 
President - Neste president - Sekretær 

Kasserer - Forrige president - Styremedlemmer 

Klubb-

utvikling 
Evt. annen 
fast komite 

Humanitær-

komite 

Program-

komite 

 

Finans-

komite 

 

PR-/Info-

komite 

PR-/Info-

komite 
PR-/Info-

komite 
 

Prosjekter 

Merknader til komiteer: 
Blå bokser angir ”faste komiteer”. Hvite bokser med stiplet linje angir ”kan” ha. (Ref. ny klubblov). 
 

Presidenten kan ellers oppnevne de komiteer som presidenten og styret finner formålstjenlig til enhver tid. 
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_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
  

Distriktskomiteer 
  

* Medlemmer av distriktsstyret er: 

 Guvernør 

 Neste Guvernør  

 Forrige Guvernør 

 Fremtidig Guvernør 

 Sekretær 

 Kasserer 

 10 Viseguvernører 
 
Delegater ved distriktets årsforsamling er: 
Tre delegater fra hver klubb. 
Faste delegater: Distriktsstyret og tidligere 
Guvernører - (At large). 
Komiteene er arbeidsgrupper utnevnt av 
Guvernøren og styret. 
  

DISTRIKTET 

  

Delegater ved føderasjonens årsforsamling: 
Tre delegater for hver klubb. 
Faste delegater: Sittende Guvernører, tidligere 
Europapresidenter og tidligere Guvernører. 

* En Guvernør fra hver distrikt 

Regionalt  

Internasjonale 
Komiteer 

  

Distrikter* 

Distriktskonventet m/årsmøtet 
Årsforsamlingen 

Distriktsstyret * 

Divisjoner 
  

Klubber 
  

DISTRIKTET 

  

STYRET 
President 

Neste President – elect 
Forrige president - past 

Visepresident 
Guvernørene* 

Sekretær; utnevnt av 
president 

Østerrike nr. 1 
Belgia - Luxemburg nr. 2 
Island - Færøyene nr. 3 
Norden nr. 4 
Sveits – Liechtenstein nr. 5 
Italia – San Marino nr. 6 
Nederland nr. 7 
Tyskland nr. 8 
Frankrike – Monaco nr. 9 
Polen nr. 10 

Klubber uten 
Distrikttilhørighet 

Divisjoner 

Klubber 

Komiteer 

 

 

Regionalt 
Service Center 

Europa 
Gent, Belgia 

* En guvernør fra hvert distrikt 
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Tablåene i vedlegg A (tilsv.) finnes utlagt på distriktets Medlemssider sider under ”Om Kiwanis”.  
 

Justert 2016 

Kiwanis 
Internasjonale 

Fond 
  

Internasjonale 
Komiteer 

 

Region  

 

Europe 

  

 

  

Region  

 

Latin – 

America 
 

 

Region  

 

Middle 

East 
 

 

Region 

 

U.S.A og  

Pacific 

Canada 

  

Divisjoner 

Klubber 

  

 

Internasjonalt konvent - Årsforsamling 

  
  

Kiwanis International – Styret* 
  

Hovedkontor 

Indianapolis 
  

Regionalt Service 
Center Europa Gent, 

Belgia 
  

Internasjonalt 

Råd ** 
  

Region  

 

Asia-

Pacific 

 

  

Region 

 

Africa 
 
 

  

Region  

 

Canada og 

Carribean 
 

  

Divisjoner 

Klubber 

  

Divisjoner 

Klubber 

  

Divisjoner 

Klubber 

  

Divisjoner 

Klubber 

  

Divisjoner 

Klubber 

  

Divisjoner 

Klubber 

  

KIWANIS INTERNATIONAL 

  

7 Regioner  

* Medlemmer av det internasjonale styret 
 
Int. president, President elect, Vice President, 
Past President og 15 styremedlemmer  

** Det internasjonale råd: 
 
(International Council) består av det internas-
jonale styret, tidligere verdenspresidenter, 
lederne av føderasjoner/leder ASPAC og alle 
guvernører. Det er, som navnet sier, rådgiv-
ende for det int. styret og innkalles av dette. 

Divisjoner 

Klubber 
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VEDLEGG B – KIWANISÅRET  

Milepeler og gjøremål - Se også: http://kiwanis.no - Kalender for detaljer og evt justeringer.   

 
01. oktober- Kiwanisåret begynner. Alle tillitsvalgte tiltrer og nye styrer m.m. trer i funksjon. 

Komiteene starter sitt arbeid. Forberedte planer, laget i månedene før, settes i verk. 
 Webmaster oppdaterer e-postsystemet etter innspill fra distriktssekretær, divisjoner og 

klubber.   

05.oktober- Frist for fremsending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal IV (forrige år) til respektive 
viseguvernører (se egen blankett). 

10. oktober- Viseguvernørene (forrige Kiwanisårs viseguvernører) sender frem sin kvartalsrapport for 
kvartal IV til Guvernøren (forrige Kiwanisårs guvernør), basert på klubbenes rapporter 
(se egen blankett). Guvernøren sammenfatter rapportene, fremlegger den for 
Distriktsstyret og sender kopi av sin rapport til divisjoner og klubber. 

20. oktober- Siste frist for klubbene til å sende frem sin årsrapport (styrets årsberetning) til vise-
guvernøren. (Se beskrivelse under kapittel 8). 

Innen 31. oktober - Distriktsstyremøte nr 1 (DS 1). Klubber og divisjoner gjennomgår sakslisten slik at 
viseguvernøren kan ta med seg divisjonens saker til DS-møtet. 

15. desember- Frist for sending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal I til viseguvernøren. 
Kontingent til District Norden forfaller til betaling. 

20. desember- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal I til Guvernøren, som i sin tur 
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport etter samme prosedyre som nevnt 
ovenfor (10.okt). 

Januar- februar DS 2 avholdes primært i siste halvpart av januar. Forberedelser i divisjoner og klubber 
som nevnt ovenfor (Nov). 

15. januar- Forfall for kontingent til KI og KIEF. 

21. januar- Kiwanis fødselsdag – ble stiftet på denne dato i 1915 i Detroit.  

Februar- Divisjoner og klubber avholder valgmøter og velger tillitsvalgte for neste Kiwanisår innen 
28. februar. Gjelder også valg av viseguvernører. 

05. mars- Valgrapport fra klubbene fremsendes innen denne dato til respektive viseguvernører, 
samt til Medlemsansvarlig som sender samlet oversikt til KIF noe senere på våren. 
Denne rapporten danner også grunnlag for oppdatering av neste års matrikkel. 

05. april- Den internasjonale Kiwanisdagen. Sentrale og lokale tilstelninger kan måtte tilpasses p g 
a evt. kollisjon med påsken enkelte år. 
Frist for fremsending av klubbenes kvartalsrapport kvartal II til respektive viseguvernører. 

10.april- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal II til Guvernøren som i sin tur 
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport for DS 4 i mai etter samme prosedyre 
som ovenfor (10.okt). 

April- Treningskonferanse for det nye distriktsstyret og klubbpresidenter. Gjennomføres på 
samme sted og delvis felles. Etter denne konferansen avholder divisjonene og klubbene 
egne treningskonferanser og iverksetter opplæringstiltak frem til september måned, som 
forberedelse for de tillitsvalgte som skal overta 1. oktober. Invitasjon og påmeldings-
blankett til høstens konvent sendes ut i aprilnummeret av Kiwanisnytt.  
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Mai - juni Saker som ønskes behandlet på distriktets årsmøte (i sep) forberedes. 

Tidlig juni- Tidsfristen for fremsendelse av saker til årsmøtet (90 dager før) er gjerne i første uke av 
juni. Juni måned er ellers tiden for Europa-konventet og det internasjonale konventet. 

15. juni- Frist for fremsending av klubbenes kvartalsrapport for kvartal III til respektive vise-
guvernører. 
Mange klubber har en såkalt ”sommeravslutning” i denne måneden. 

20.juni- Frist for viseguvernørenes kvartalsrapport for kvartal III til Guvernøren som i sin tur 
sammenfatter og fremlegger sin kvartalsrapport for DS 5 i forbindelse med konventet i 
september etter samme prosedyre som tidligere rapporter. 

 30. juni- Omkring denne dato er fristen for påmelding til deltakelse på konventet. 

Juli- Frist for utsendelse av innkalling til Årsmøte fra Distriktssekretæren er 60 dager før 
årsmøtedato. Alle årsmøtedokumenter (årsrapporter, regnskaper, saker til behandling 
m.m.) skal følge innkallingen. Med samme tidsfrist blir innkalling og årsmøte-
dokumenter også å finne på KIDNs webside.  

August- Divisjoner og klubber forbereder seg til årsmøtet og distriktskonventet.  
Påtroppende tillitsvalgte forbereder overtakelse av sine stillinger for neste Kiwanisår og 
nødvendig trening og opplæring foretas.  

September- Årsmøte/distriktskonventet avholdes første helg i september. Klubbene forbereder sine 
egne årsmøter som skal avholdes så nær 1. oktober som mulig. 

- OG SÅ STARTER DET HELE FRA TOPPEN IGJEN! 
 

 
 
Andre dager som det kan være nyttig å merke seg: 
 

05. oktober- Internasjonal barnedag 
 
10. oktober- Verdensdagen for psykisk helse 
 
20. november- Barnedagen - FNs internasjonale barnedag 
 
03. desember- Funksjonshemmedes dag - FNs Internasjonale dag for funksjonshemmede. 
 
05. desember- Frivillighetsdagen - FNs internasjonale frivillighetsdag. 
   Internasjonal dag for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling 

 

For oversikt over FNs internasjonale dager se: http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-dager-og-aar 

 

http://www.fn.no/FN-informasjon/FN-dager-og-aar
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VEDLEGG C – ØKONOMI  

Generelt 

Økonomi er en av de viktigste hovedpilarer som en hver organisasjon hviler på. En god og stabil 
økonomi gir klubbene et godt grunnlag for gjennomføringen av den humanitære innsatsen og en 
god intern drift. Enhver klubb bør ha en vel styrt økonomi. Det gjøres best gjennom: 
 
- vel funderte, årlige budsjetter som grunnlag for driften 
- nøyaktige og oversiktlig førte regnskaper (drifts- og humanitærregnskap) med attesterte bilag  
- jevnlig kontroll av økonomien fra styrets side  
- årlige, reviderte regnskaper som fremlegges for godkjenning av årsmøtet. 
 
Som selvstendige, autonome enheter står klubbene fritt til selv å organisere økonomitjenesten, 
innenfor rammen av fastsatte lover og regler; av samfunnet eller av Kiwanis selv.     

Referanser 

a. (NO) Lotteriloven; Lov om lotterier m.v. LOV 1995-02-24 nr 11 (www.lovdata.no).  
Se også Forskrift til loven – FOR 1995-02-24 nr 185    

b. (NO) Lotteri og stiftelsestilsynet; se Lotteriloven § 4. (Detaljer på www.lottstift.no ) 
c. Distriktsloven; se  www.kiwanis.no  
d. Standard klubblov; se  www.kiwanis.no  
e. Kiwanis regnskapsregler (gjengitt nedenfor) 
f. Kvalitetshåndbok for KI District Norden; om økonomistyring. (www.kiwanis.no).  

Regnskapsregler 

Bruk av Kiwanisnavnet i forbindelse med pengeinnsamlinger og ved aksjoner. 
Kiwanisnavnet skal benyttes i alle forbindelser hvor en aktivitet har et humanitært formål. 
Bruk av navnet er en viktig faktor i synliggjøringen av organisasjonen, og er et av de viktigste 
virkemidler for å oppnå best mulig PR for Kiwanis.  
Opp mot den fokusering som har vært på misbruk av innsamlede midler/ bevilgninger til diverse 
organisasjoner, samt andel av midlene som går vekk til å dekke administrative kostnader, kreves det 
at vår organisasjon har entydige spilleregler for slike aktiviteter på alle nivåer. 
 

 
 
 
 
 
 
På klubbnivå. Klubbene har ansvar for alle sine inntekter og utgifter. Det skal føres separate 
regnskaper for klubbens drift og humanitære aktiviteter. Midler skal oppbevares på atskilte 
bankkonti. Se for øvrig referanser angitt ovenfor.  

 Klubbene kan bruke fast revisjonskomite eller revisorfirma (jfr. Obligatoriske klubbregler, pkt F). 
Viseguvernør har innsynsrett til klubbenes regnskaper. Klubbene sender uoppfordret kopi av 
reviderte regnskaper til viseguvernør i divisjonen.  
For inntekter som kommer inn under reglene i Lotteriloven skal disse følges. 
 
Dekning av administrative kostnader.  
 
1. Inntekter som kommer til klubbene uten innsats fra klubbene. 

 
Innkomne midler går i sin helhet til humanitærkonto. Dokumenterbare kostnader dekkes. 
 

Det må aldri herske tvil 
om organisasjonens redelighet! 

http://www.lovdata.no/
http://www.lottstift.no/
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
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2. Inntekter som kommer til klubbene med begrenset innsats fra klubbene 
 
Klubbene kan beholde inntil 15 % til dekning av administrative kostnader. 
 

3. Inntekter som kommer til klubbene ved egeninnsats fra klubbene.  
 
Klubbene kan beholde inntil 30 % av nettoresultatet til dekning av egeninnsats/ administrative 
kostnader. 

   
Fellesaktiviteter mellom klubber. Ved felles aktiviteter utpekes en klubb som har det formelle 
ansvar og som også ivaretar regnskapsplikten. Det føres eget regnskap for aktiviteten. Regnskapet 
revideres av ansvarlig klubbs revisor. Unntak: Ved aktiviteter som omfattes av Lotteriloven skal 
Lotterilovens regler følges. Ansvarlig klubb arkiverer regnskapene. 
Forøvrig følges reglene til klubbaktiviteter. 
Fordeling av innsamlede midler avgjøres av deltakerne i aktiviteten. Den enkelte klubb tar ansvar for 
sin andel og innarbeider dette i sine regnskaper. 
 
På divisjonsnivå. Aktiviteter på divisjonsnivå skal følge samme regler som for fellesaktiviteter på 
klubbnivå.  
Ved fellesaktiviteter på divisjonsnivå skal det utpekes en klubb som har det formelle ansvar og som 
ivaretar regnskapsplikten. 
Det føres eget regnskap for aktiviteten. Regnskapet revideres av ansvarlig klubbs revisor, i tillegg 
skal regnskapet godkjennes av viseguvernør i divisjonen. Ansvarlig klubb arkiverer regnskapene. 
Fordeling av innsamlede midler avgjøres av deltakerne i aktiviteten. Den enkelte klubb tar ansvar for 
sin andel og innarbeider dette i sine regnskaper. 
 
På distriktsnivå. Distriktsstyret har ansvar for regnskapene til Distrikt Norden, inkludert Driftskonto, 
Aksjonskonto til fellesaksjoner, samt Konventkonto. 
Distriktsstyret har ansvar for alle aktiviteter på distriktsnivå, evt. som del av aktiviteter i regi av KI-EF 
eller KI. Distriktsstyrets ansvar inkluderer oppfølging av innsamlede midler for aktiviteter på 
distriktsnivå som overføres distriktet fra klubbene, både med hensyn til regnskapsføring og 
overføring videre. Distriktskasserer fører eget regnskap for aktiviteten. Regnskapene revideres av 
distriktets revisor og fremlegges for evt. godkjenning av Årsmøtet. 
Distriktskasserer pålegges å fremlegge oversikter over innkomne midler til klubbene fortløpende. 
Jfr. ellers Kvalitetshåndboka for District Norden – nevnt under Referanser ovenfor. 
 
Spesielle aktiviteter 
 
a. Kiwanisbutikken. Fra og med 10. mai 2010 er driften av Kiwanisbutikken delegert til Kiwanis 

Club Horten, og tidligere avtale ble kansellert.  
b. Stiftelsen Kiwanis International District Nordens Fond. Styret i Stiftelsen Kiwanis International 

District Nordens Fond har ansvar for fondets regnskaper. Regnskapene revideres av registrert 
eller statsautorisert revisor i h t Fondets Vedtekter. Regnskapene skal innsendes 
Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Regnskapene følger kalenderåret og forelegges Årsmøtet. 
(Ref: Egne vedtekter for Fondet; se distriktets hjemmesider). 

Budsjetter  

Oppsett av årlige budsjetter (driftsbudsjett og humanitærbudsjett), evt. også langtidsbudsjetter der 
det synes tjenlig, er et godt middel for å holde kontroll med klubbens økonomi. Budsjettet settes opp 
på bakgrunn av neste periodes arbeidsplan for å sikre at det er samsvar mellom disponible midler, 
og de midler man må bruke for å gjennomføre arbeidsplanen 
 
 
 

En ofte brukt metode har vært å sette opp budsjettet etter forrige års budsjett med 
mindre, tilfeldige justeringer. Det fører i mange tilfeller galt av sted, man har egentlig 
ingen kontroll over midlene, verken inn- eller utgående. Det må derfor være de 
planer man har for neste år for inntektsbringende tiltak og kjente utgifter som må 
være styrende for budsjettet. Da blir det samsvar mellom handlinger og midler. 
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Budsjettet bør settes opp med en inntektsside og en utgiftsside. Har man en fast kontoplan for 
regnskapsføringen bør postene i budsjettet være tilsvarende. Da kan resultatene fra år til år lett 
sammenliknes, og tidligere års regnskaper gir således god støtte til budsjettarbeidet. 
Under arbeidet med budsjettet bør det tas hensyn til evt. økte priser, renteutviklingen, endret 
medlemstall og aktivitetsnivå i klubben, og for større prosjekter bør det foreligge en prosjektplan 
som viser de økonomiske forutsetningene. Foreligger ikke dette når budsjettet lages bruker man 
grove estimater, evt. avsetter midler i en sekkepost. For å unngå at regnskapet viser underskudd på 
driftskontoen år etter år (det virker negativt på oppfatningen av økonomitjenesten) bør en vurdere å 
dekke utgifter til større, enkeltstående prosjekter direkte fra formuen. Dette er et fint middel til å 
regulere størrelsen på formuen, dersom man nå har en slik.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Regnskaper 

Klubbene har normalt ingen regnskapsplikt til det offentlige. Unntaket er dersom man har påtatt seg 
dette overfor Brønnøysundregistrene, samt andre registre som f. eks Lotteriregisteret og 
Innsamlingsregisteret. Se egne punkter om disse lenger nede, eller på respektive hjemmesider. 
 
For øvrig er klubbens regnskapsplikt nedlagt i Standard klubblov artikkel 8 der det i pkt 8.1 sies bl a 
”… Det må føres separate regnskaper for - service/humanitær-konto og administrasjons-konto.”  
Pkt 8.3 fastslår videre at ”Klubbens regnskap skal revideres hvert år, enten av et uavhengig 
revisjonsfirma eller av en fast, økonomisk revisjonskomite i følge klubbreglene”. 
Selve regnskapsplikten er imidlertid også klart uttrykt i ovenstående Regnskapsregler; under 
overskriften ”På klubbnivå”. 
 
Det er opp til den enkelte klubb å velge hvordan regnskapet føres. Det finnes i dag i handelen 
mange elektroniske regnskapssystemer tilpasset organisasjoner av en hver størrelse. Siden 
klubbregnskaper for en stor del er enkle regnskaper, er det fremdeles mulig å føre det i en protokoll 
for hånd. Det finnes også i de fleste kontorpakker for datamaskiner programmer spesielt egnet for 
tallbehandling; eks vis Microsoft Excel.  
Som et tilbud til klubber som ønsker hjelp til å skaffe seg et enkelt program for regnskapsføring er 
det laget et regnskapsoppsett i nettopp Excel som klubbene kan få ved henvendelse til 
Distriktskassereren. Her finnes også nødvendig informasjon for bruken. Forslaget er lagt ut under 
Medlemssider på distriktets hjemmeside (se under Håndbøker; Håndbok for tillitsvalgte). 
I dette forslaget finnes det eksempel på en kontoplan, samlet driftsbudsjett med egne muligheter for 
føring innen hver post i kontoplanen, et oppsett for føring av humanitære aksjoner, et for andre 
aksjoner samt oversikt over bankkontoer; kort sagt: - et komplett klubbregnskap. 
 
NB! De etterfølgende 6 avsnittene refererer til norske lover og bestemmelser. Evt tilsvarende 
lover og bestemmelser for Sverige er inntatt som tillegg i den svenske utgaven av 
håndboken.  
Informasjon om svenske lover, registre og diverse liknende ordninger legges inn senere.

Det har gjennom årene vært en endeløs diskusjon om etablering av formuer i vår organisasjon, og 
formuens størrelse. Det sier seg selv at det tærer på oppfatningen av organisasjonens redelighet 
dersom man sitter inne med store formuer. Det kan gi grobunn for mistanker om misbruk av 
innsamlede midler/ bevilgninger samt mange kan få følelsen av at uforholdsmessig store midler går 
vekk til å dekke administrative kostnader. Slike saker dukker stadig opp i media. 
På en annen side kan det godt hevdes at en viss økonomisk plattform er en forutsetning for å ha en 
sunn og god økonomi. Det må her også tas hensyn til evt. langsiktige forpliktelser som klubben har 
tatt på seg, og planer på lengre sikt for prosjekter, i f m jubileer og slike saker. Poenget blir at man 
må ha en plan med de pengene man har på bok, og formuen må ikke bli så stor at det vekker 
oppsikt.  
På denne bakgrunn bør klubbstyret vurdere størrelsen av en evt. formue, iverksette tiltak for å 
redusere denne eller fremlegge en plan for disponering av midlene.  
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Lotteriloven (Kun norske klubber) 

Formålet med loven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med 
sikte på å forebygge negative konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at 
lotterier kan være en god inntektskilde for samfunnsnyttig og humanitært arbeid. Loven definerer de 
forskjellige spillformer innen dens virkeområde, samt fastsetter at Lotteritilsynet (se nedenfor) er den 
instans som fører kontroll med at loven blir overholdt. Den fastsetter også at godkjenninger, 
autorisasjon og ev tillatelser i f m automater skal registreres i et sentralt register; Lotteriregisteret. 
Her finner man videre bl. a bestemmelser om lotteritillatelser, trekning, aldersgrenser, gevinster og 
om innsyn i regnskaper. (se referanser ovenfor). 
Mer detaljerte bestemmelser finnes i en egen forskrift til loven (se ref. side 35). 
 

Lotteri- og stiftelsestilsynet (Kun norske klubber) 
Dette er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn med felles direktør og administrasjon – 
Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet. 
I utgangspunktet er spill med penger ikke lovlig i Norge. Det er likevel åpnet for avgrensede 
tillatelser, og det private lotterimarkedet er regulert av Lotteriloven. Lotteritilsynet forvalter og 
kontrollerer private lotteri, forvalter og kontrollerer lotteri, og kontrollerer statlige pengespill. 
Private lotteri omfatter bingo og ulike forhånds- og etterhåndstrekte lotteri, i tillegg til basar, 
møtelotteri og meldingslotteri. 
Lotteri er enhver virksomhet der deltakerne mot innskudd kan få gevinst som følge av en trekning, 
gjetning eller annen fremgangsmåte som helt eller delvis gir et tilfeldig utfall. Slik faller også spill 
som bingo, basar og poker inn under lotteriloven. 
 
Det er krav om godkjenning som lotteriverdig organisasjon for å kunne avholde enkelte typer lotteri. 
Det er Lotteritilsynet som etter søknad godkjenner lotteriverdige organisasjoner. Organisasjoner og 
foreninger som i sin virksomhet ivaretar et humanitært eller samfunnsnyttig formål kan få slik 
godkjenning. 
Organisasjonene må ha organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for å kunne godkjennes.  
Det blir krevd inn et gebyr på kr 1300,- for godkjenning og registrering i Lotteriregisteret. Dette er et 
engangsgebyr. Lotteriregisteret inneholder oversikt over godkjente aktører i lotterimarkedet samt 
oversikt over tillatelser for spill (lotteri og bingo). 
 
Lotterier deles inn i tre typer; - basar, - smålotteri (omsetning under 150 000) og lotteri (omsetning 
over 150 000). Basar skal ikke meldes til Lotteritilsynet. For smålotteri skal Lotteritilsynet ha melding 
14 dager før loddsalget begynner og melding om avslutning innen 1 måned etter at lotteriet er 
avsluttet. 
For å kunne avholde lotteri (over 150 000) må en ha godkjenning som lotteriverdig organisasjon og 
ha et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Bingo regnes som lotteri og de 
samme regler gjelder derfor her.  
 
Detaljert informasjon om bestemmelser o s v finnes på www.lottstift.no – og der finner en også 
nødvendige skjema og orienteringer om alt en trenger i denne forbindelse. Her er også lenke for 
oppslag i Lotteriregisteret.  
 

Innsamlingsregisteret. (Kun norske klubber) 
Med bakgrunn i Lov om registrering av innsamlinger – LOV 2007-06-29 nr 87 – er Innsamlings-
registeret etablert. Til å være registerfører og kontrollorgan for dette registeret er Stiftelsen 
Innsamlingskontrollen i Norge opprettet.  
Loven fastsetter at ”alle registrerte innsamlinger skal ha et budsjett hvor minst 65 % av de 
innsamlede midler skal gå uavkortet til det oppgitte formål med innsamlingen. Beregning av 
minsteandelen kan skje i forhold til en tidsperiode på maksimalt 3 år”.  
Deltakelse i dette registeret er frivillig, men her har vi en god indikator på hvor samfunnets krav til 
bruk av humanitære midler til enhver tid ligger.  
 

http://www.lottstift.no/
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Innsamlingsregisteret innfører en frivillig registreringsordning for innsamlinger av penger eller 
gaver som er rettet mot offentligheten til inntekt for samfunnsnyttige formål. Målet er at 
Innsamlingsregisteret skal bidra til økt kredibilitet for de registrerte organisasjonene. Forholdet vil 
kunne ha betydning ved vurderingen av organisasjonenes seriøsitet og følgelig publikums 
holdninger og giverglede. Det forhold at organisasjonene er registrert i Innsamlings- 
registeret er i seg selv et kvalitetsstempel. Det bør for giverne være et relevant spørsmål om hvorfor 
en organisasjon velger ikke å registrere seg.  
Gjennom Innsamlingsregisteret ønsker man å bevisstgjøre publikum med hensyn til hvilke 
organisasjoner som bør støttes. Registeret vil føre til større åpenhet med hensyn til 
organisasjonsopplysninger og økonomiforvaltning. Ved registrering i Innsamlingsregisteret forplikter 
organisasjonene seg til å følge spesifikke regnskapsregler og underlegge seg ekstern kontroll.  
Registrering er, som nevnt ovenfor, frivillig. For å bli registrert som innsamlingsorganisasjon må 
organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret (se nedenfor) uten at det er tatt forbehold om 
offentliggjøring av vedtekter eller regnskaper. Medlemskap betyr også en del andre forpliktelser som 
man bør sette seg inn i før en evt. søknad om registrering. Detaljer finnes på Innsamlingskontrollens 
hjemmeside www.innsamlingskontrollen.no -. 

Brønnøysundregistrene (Kun norske klubber) 
Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og 
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk 
trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt. For detaljer vises det til 
registrenes hjemmeside www.brreg.no -. 
Det finnes her et stort antall forskjellig registre. For klubbene er det først og fremst Enhetsregisteret 
og Frivillighetsregisteret som er interessant – les mer om disse på hjemmesiden nevnt ovenfor. 
Lotteriregisteret driftes også av Brønnøysund for Lotteritilsynet. 
 
Enhetsregisteret. Hittil har det vært mulig å drive vår virksomhet uten tanke på offentlig registrering. 
Likevel har mange funnet det formålstjenlig å være registrert. Ved innmelding i Enhetsregisteret får 
organisasjonen et Organisasjonsnummer som samfunnet stadig oftere etterspør i mange 
forbindelser. Ovenfor har vi sett at for å kunne søke om å bli Lotteriverdig organisasjon må en være 
registrert her. Videre har vi sett at for å kunne bli registrert i Innsamlingsregisteret (se ovenfor) må 
en stå i Frivillighetsregisteret. Dette er også en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen (se 
nedenfor) hos Norsk Tipping. Mange banker krever også nå at foreninger har et organisasjons-
nummer. Det er også en forutsetning for å kunne delta i ordningen med momsrefusjon for frivillige 
organisasjoner at en står i Frivillighetsregisteret (se nedenfor).  
Det er således mange gode grunner for at klubbene registrerer seg i både Enhetsregisteret og 
Frivillighetsregisteret. Den utvikling som foregår i vår tid tilsier at det ikke er lenge til at slik 
registrering blir et krav i de fleste tilfeller. 

Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og 
offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som driver frivillig virksomhet kan 
registreres i Frivillighetsregisteret. Ingen organisasjoner har plikt til å registrere seg i Frivillig-
hetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller vilkårene har rett til å la seg registrere. 
 
Når en registrerer seg i Frivillighetsregisteret blir en samtidig med i Enhetsregisteret. Når man først 
er registrert er det viktig å sørge for at data for organisasjonen til enhver tid er oppdatert. Dette er 
spesielt viktig når det er endringer i styresammensetning og adresser. Det bør derfor være fast 
oppsatte rutiner i klubben for dette. (Jfr. Kvalitetshåndboka bl. a. under Rapportering). 
Registrering fra nytt gjøres ved bruk av blanketten ”Samordnet registermelding” (se registrenes 
hjemmeside der en finner all den informasjon som er nødvendig). Samme blankett brukes også ved 
endringer til tidligere registrering.  
Registrering kan med fordel foregå elektronisk, direkte på skjermen, eller den kan gjøres manuelt 
ved å laste ned blanketten og fylle ut for hånd og sendes via Posten. Den elektroniske metoden er å 
foretrekke da den går langt raskere og godkjenningen foreligger som oftest tidligere. 

http://www.innsamlingskontrollen.no/
http://www.brreg.no/
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På registrenes hjemmeside er det også muligheter for oppslag i en del av registrene. Alt som 
trenges er organisasjonsnummer dersom det søkes etter en bestemt organisasjon. Det kan 
imidlertid også søkes på navn, eks vis Kiwanis, og en får da opp alle organisasjoner som har dette 
ordet i sitt navn.  

Grasrotandelen (Kun norske klubber) 
Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009, og det er Norsk Tipping som er operatør for denne 
ordningen. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en 
andel på 5 prosent av innsatsbeløpet direkte til en lokal frivillig organisasjon. Grasrotandelen gjelder 
for alle spillene til Norsk Tipping, bortsett fra Flax og Extra.  
En forutsetning for å delta i Grasrotandelen er at klubben er registrert i Frivillighetsregisteret.      
Oversikt over organisasjoner som deltar i Grasrotandelen kan finnes på www.grasrotandelen.no . 
Her finnes også nødvendig informasjon om ordningen, og her kan en slå opp og se hvilket beløp 
som er opptjent.  
Kommersiell reklame er ikke tillatt for å samle støtte. Et godt tips er å lage en form for visittkort der 
organisasjonsnummer og evt. strekkoden står, og som kan deles ut til mulige støttepersoner. 
Fyldig informasjon finnes hos Brønnøysundregistrene, Norsk Tipping og hos Altinn (se nedenfor). 
 

Momskompensasjon (Kun norske klubber) (R&T 30. jul-10) 
En ordning for ”Kompensasjon av merverdikostnader til frivillige organisasjoner” er innført fra 1/1-
2010 gjennom Stortingets budsjettvedtak – se Forskrift av 7. juni 2010 fra Kulturdepartementet. 
Forskriften finnes på nettsidene, eller på www.lottstift.no -. Lotteritilsynet administrerer ordningen. 
Formålet er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp 
av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid innenfor en ramme som Stortinget 
bevilger for hvert år; over Kulturdepartementets budsjett. 
 
Klubber som ønsker kompensasjon melder hvert år (fristen kunngjøres) inn sine totale drifts-
kostnader til Distriktskassereren, som fremsender en samlet søknad til Lotteritilsynet (forenklet 
modell). Distriktet har valgt ”Forenklet modell”. Lokalledd (klubber) må da velge samme modell; hvis 
ikke blir søknaden avslått. Utbetaling av kompensasjon skjer så fra distriktet i desember måned.  
 
Tallet som skal innrapporteres er beløpet for totale driftskostnader i Kiwanisåret, tatt fra revidert og 
årsmøtegodkjent regnskap. For de som har eiendommer/hus e.l. gjelder at det bare er drifts- og 
vedlikeholdsutgifter knyttet til bygg, anlegg og fast eiendom som omfattes av ordningen. 
Investeringer i og påkostninger på bygg, anlegg og fast eiendom vil IKKE omfattes av ordningen.  
Fra 2012 er det et krav at alle klubber (lokalledd) er registrert i Frivillighetsregisteret (over), og at 
vedtektene også er registrert.  
    

Altinn (Kun norske klubber) 

Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, 
men tilbyr også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i 
offentlige registre. Selvangivelsen (både for næringsliv og privatpersoner) er den mest brukte 
tjenesten i Altinn. I den forbindelse har alle fått tilsendt kodebrev fra skatteetaten eller koder på 
bestilling fra Altinn. Gjennom registreringsarbeid i Brønnøysundregistrene kommer man – både som 
privatperson og tillitsvalgt i organisasjoner o.l. - raskt i kontakt med Altinn; eks vis gjennom 
blanketten ”Samordnet registermelding”.  
Det finnes mengder av informasjon på  www.altinn.no -.  

Annet 

Hverken distriktet eller klubbene er innberetningspliktig for utbetalt bilgodtgjørelse. 
 
 
Informasjon om svenske lover, registre og diverse liknende ordninger legges inn senere.

http://www.grasrotandelen.no/
http://www.lottstift.no/
http://www.altinn.no/
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VEDLEGG D – KIWANISKUNNSKAP 
 
Kiwaniskunnskap er viktig både for tillitsvalgte og vanlige medlemmer i Kiwanis. Som medlem av en 
organisasjon er man samtidig ambassadør for denne, og da må man rett og slett vite noe om 
organisasjonen, hva den står for, hva den utretter og hvordan det interne liv er. Med god kunnskap 
om organisasjonen man er medlem av øker også sjansen for å trives der og lysten og holdningene 
til å gjøre en innsats for den. 
Tillitsvalgte trenger den nødvendige kunnskapen for å utføre sitt verv på en best mulig måte. Det er 
viktig at lover og regler blir fulgt til en hver tid. Det må også finnes nok kunnskap til at informasjon 
kan flyte både oppover og nedover i alle ledd i organisasjonen. 
At medlemmene også har god Kiwaniskunnskap, gir mange fordeler. Skal vi markedsføre Kiwanis 
som organisasjon, så må hver enkelt vite hva vi står for. Skal vi ha vekst og nye medlemmer, så må 
vi vite hva vi inviterer til og hva vi har for oppgaver. Det er nok lettere å få medlemmer til å påta seg 
verv dersom de har kunnskap om Kiwanis inne. 
Her er begrepet ”5 K = 5 minutter Kiwaniskunnskap” et nyttig redskap. 5 minutters Kiwanis-
kunnskap på medlemsmøtene, hvor en orienterer om likt og ulikt, er både lærerikt og nyttig.  
Gode klubbmøter bør nesten alltid inneholde korte momenter over kort tid, som bidrar til at 
medlemmenes kjennskap til sin organisasjon stadig bedres. Her er det selvsagt et utall av emner, og 
hva som skal behandles må tilpasses den enkelte anledning. 
 
Her er noen eksempler på emner som en hjelp til planleggingen av 5 K. Bakgrunnsstoffet finnes i 
våre håndbøker og på diverse Kiwanis nettsider: 
 

HVA ER KIWANIS? Det er vanligvis det første spørsmålet alle stiller. 

HVA GJØR KIWANIS? Se eks vis nettsider og Kiwanisnytt 

KIWANIS OPPBYGGING Benytt vedlegg A, eller informasjonen som ligger på nett. 

KIWANIS HISTORIKK Se kapittel 2 foran, evt også nettsider. 

KIWANIS LOVER OG REGLER Lovene finnes på nettet og kan evt lastes ned derfra. 
Informasjonen bør her begrenses til enkeltpunkter som 
har betydning for klubblivet. 

KIWANIS 6 PRINSIPPER  Se kap. 1, Kiwanisnytt, eller på nettsidene våre. Står 
også på forslag til Medlemsbevis (vedl. I). 

KIWANIS ORD OG UTTRYKK Ta med bare noen få hver gang; prioriter uttrykk som er 
ofte brukt. Oversikt finnes på våre nettsider. 

HVEM ER HVEM I KIWANIS Gi organisasjonen et ansikt, da er det lettere å 
identifisere seg med den; se Kiwanisnytt, diverse 
hjemmesider. 

HVEM GJØR HVA I KIWANIS Gir kunnskap om hvor man kan henvende seg i 
forskjellige situasjoner og hvem som kan svare på 
spørsmål og hvem som tar hvilke avgjørelser. 

DISTRIKT NORDENS HÅNDBØKER Gjør det enklere å slå opp når en står fast 

DISTRIKT NORDENS KOMITEER Gir kunnskap om hvor en kan søke støtte til forskjellige 
ting.  
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DISTRIKTETS FELLESPROSJEKTER Gir kunnskap om hva Kiwanis gjør, samt er momenter i 
klubbens årlige planlegging. 

KLUBBENS PROSJEKTER Knyttes gjerne opp til orientering om årsplan og 
budsjetter. Grunnlag for å velge innsatsområde etter den 
enkeltes interesse. 

ANDRE KLUBBERS PROSJEKTER Generell kunnskap om hva Kiwanis gjør, evt kan være 
ideskapende. 

KLUBBENS INDRE LIV OG REGLER Slik kunnskap fremmer miljøskapningen. 

HVA ER ET KONVENT? Forklar uttrykket og fortell om våre konventer, bruk 
gjerne bilder; redaktør Kiwanisnytt samt webmaster kan 
støtte her.  

HVA ER ET DIVISJONSMØTE? Forklar og fortell hva som skjer der. 

HVA ER ET INTERKLUBBMØTE? Som ovenfor. (Ide: Ta med nye medlemmer på et møte, etter 

avtale med viseguvernøren/klubbene). 

HVA ER DISTRIKTSSTYRET? Bruk håndbøkene og personer som har deltatt der. 

DISTRIKT NORDENS FOND Fakta og henvisninger i kapittel 2; evt på hjemmesidene. 

KIWANISNYTT Se bladets hjemmeside og artikler på nett. Kap 2 gir litt, 
historien står på bladets sider på kiwanis.no -.  

INTERNETT OG NETTSTEDENE VÅRE Dette er en viktig informasjonskilde som alle bør vite om 
og kjenne til bruken av. Fint tema for en ”kurskveld” eller 
igangsetting av datakurs i klubben. 

KI-EF Update Europaføderasjonens månedlige nyhetsbulletin; 
distribueres kun på internett. Finnes utlagt på kiwanis.no 
-. Interessant informasjon kan formidles på møter; er på 
engelsk og kan derfor måtte oversettes av og til. 

 
Disse momentene kan selvsagt også være gjenstand for en mer grundig informasjon enn gjennom 5 
K. Mangler man stoff til et møte, eller en foredragsholder uteblir, er det en fin ide å lage noen korte 
kåserier/kurs/spørrerunder omkring tema som fremmer Kiwaniskunnskapen. 
Her er det nok å ta av, det er alltid behov for å friske opp kunnskaper hos medlemmene og man kan 
gjerne velge utradisjonelle metoder for å presentere kunnskapen. 
Ofte finnes det personer i klubben som har gode kunnskaper om Kiwanis og beslektede emner og 
her kan de med fordel aktiviseres og bidrag til å høyne medlemmenes kunnskaper. 
Gjennomført på en elegant og interessant måte kan Kiwaniskunnskapen bidra til å skape et godt 
klubbmiljø og positive holdninger hos medlemmene. I sin tur betyr det fornøyde medlemmer som 
gjør en enda bedre jobb for klubben og Kiwanis. Lag en enkel quiz; gjenomgå så svarene. 
 
Det lønner seg altså å legge en del arbeide i presentasjonen av Kiwaniskunnskap. Dårlige 
forberedelser og uinspirert gjennomføring kan fort virke negativt på klubbmiljøet og interessen. 
Støtte til arbeidet med Kiwaniskunnskap fås bl. a hos de enkelte distriktskomiteene. 
 
 
Jubileumsboka for Kiwanis Norden utgitt ved 50-årsjubileet inneholder også mye stoff som 
kan benyttes som Kiwaniskunnskap - kontakt evt Distriktssekretæren for kjøp.  
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VEDLEGG E – DIVISJONENS TRENINGSKONFERANSE 

Eksempel på omfang og innhold. 

 
Momentene nedenfor er basert på personer som, gjennom langt medlemskap eller tidligere arbeid 
som tillitsvalgt, har forholdsvis god kjennskap til Kiwanis, eller som har deltatt på distriktets 
treningskonferanse for siste år.  
Opplegget av konferansen må ta utgangspunkt i de faktiske forhold som råder i divisjonens område 
og klubbenes situasjon. På den måten kan man fokusere på forhold som blir viktige i det året som 
kommer. Varigheten er avhengig av geografiske forhold, noe som betyr at enkelte kan klare seg 
med et kveldsmøte, mens andre må ta reisetider, forpleinings- og forlegningsmuligheter o s v i 
betraktning. Er det anledning så bør sosialt samvær legges inn; det har god effekt.  
På denne bakgrunn kan treningskonferansen konsentreres til de emner som går direkte på 
divisjonens rolle, rutiner for driften på divisjons- og klubbnivå, opplegg av årsplan for møter, 
konferanser og evt. felles prosjekter og forankring av Kiwaniskunnskap. For å oppnå best mulig 
målretting bør det være en forutsetning at klubbene involveres når konferansen planlegges. 
Deltakere bør som et minimum være viseguvernøren, forrige og neste viseguvernør og klubbenes 
presidenter, sekretærer og kassere. Opplæringen av sekretærer og kassere i deres rent tekniske 
gjøremål i den daglig drift bør normalt overlates til den enkelte klubb, med mindre det er tema av 
felles interesse som det passer å gjennomgå i fellesskap.    
Etter behov og avtale kan representanter fra distriktskomiteene være med og da særlig 
Kommunikasjonskomiteen (KOMM-komite).  
Neste viseguvernør har ansvaret for opplegg, forberedelser, innkalling og gjennomføring. En bør 
selvsagt utnytte personer fra klubbene med særlig gode kunnskaper og lang erfaring fra tjeneste i 
Kiwanis til å gjennomgå spesielle tema. Normalt bør det imidlertid klare seg med forrige og sittende 
viseguvernør som støttespillere.   
 
1. Åpning med velkomst, presentasjon av deltakere, gjennomgå mål, hensikt og program. 
 
2. Oppsummering av situasjonen i divisjonen og klubbene, organiseringen for neste år og faste 

forutsetninger som gjelder, medlemssituasjonen i klubbene, samt mulighetene for 
nyklubbdannelse i divisjonenes område.  

3. Oppsummering av nødvendig Kiwaniskunnskap (avklart omfanget på forhånd) slik at alle har 
riktige forutsetninger på plass. Bør normalt være kort og summarisk; spesielle tema kan 
belyses etter ønske.  

4. Distriktets mål og retningslinjer for kommende år. Konsekvenser for divisjonen? Hvordan 
forholder divisjonen seg til disse? Herigjennom bør man konkludere med et sett 
forutsetninger for divisjonens egen årsplan og virke. 

5. Gjennomgang og fastsettelse av divisjonens årsplan/viseguvernørens kalender eller 
tilsvarende. Det bør foreligge et utkast til plan på møtet, utarbeidet på bakgrunn av rutiner i 
klubbene for møter og faste prosjekter. Momenter i f m Kiwanis milepeler – se vedlegg B. 
Momenter for gjennomføringen av årsplanen, fordeling ansvar for møter (divisjonsmøter, 
interklubbmøter, spes. temamøter, viseguvernørens klubbesøk) og evt. felles prosjekter. Evt. 
diskusjon om spesielle forhold, informasjon/opplæring på områder der det måtte være 
usikkerhet. 

6. Økonomi. Man bør forsikre seg om at det råder en felles oppfatning om hvordan 
regnskapsreglene skal oppfattes, at alle kjenner bestemmelsene og har nødvendige rutiner 
for denne tjenesten. Drøfting av evt. økonomispørsmål/rutiner innen divisjonen. 
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7. Samarbeidsmetoder/kontakt/rapportering. Oversikter for å lette kontakten, kontaktpunkter og 
rapporteringsrutiner; eks vis for klubbrapporter i f m divisjonsmøter.  
Under dette punktet bør man raskt oppsummere bruken av de fastsatte rapporter så som 
Memberform, kvartalsrapporter og årsrapport m/regnskap/regnskapsoversikt. (Se kapittel 8. 
Rapporter når det gjelder de formelle krav her, samt forslag til intern klubbrapport i 
divisjonen).  

8. Spesielle temaer som man ønsker å vie særlig oppmerksomhet det enkelte år. Her kan det 
legges inn flere slike ved behov.  
 

-. Annet. 

X. Spørsmål, oppsummering og avslutning. 

____________________________________________________________________________ 

 
Hjelpemidler. Denne håndboken er laget for nettopp å kunne være det viktigste hjelpemiddelet for 
gjennomføringen av treningskonferansen; det vises i så måte til innledningen og forordet. Den 
inneholder også referanser til kildemateriale for de fleste temaer og henvisninger til nettsider som 
kan være nyttige. Håndboken kan skrives ut fra nettsidene og bør foreligge hos den enkelte 
konferansedeltaker. Ideelt sett bør den være gjennomlest/studert/sett på før konferansen finner 
sted.  
De fleste oversikter og figurer man trenger er utlagt på våre nettsider. Det er også en god ide om det 
på divisjonsnivå utarbeides oversikter og presentasjoner som kan legges inn på minnepinner, også 
for senere bruk.  
Det er en fordel å ha tilgang til internett og bruke det som ligger der direkte mens konferansen 
pågår. Ansvarlig for nettstedet til Kiwanis Norden – webmaster – vil kunne være til god støtte 
underveis i forberedelsene, bl a for å legge ut stoff som savnes. 
 

 
Det understrekes at ovenstående kun er et eksempel på rammer og innhold for en trenings-
konferanse i divisjon. Det er situasjonen som råder på det tidspunkt konferansen gjennomføres, 
samt de praktiske forutsetninger som foreligger innen divisjonen og hos de enkelte klubber som må 
avgjøre opplegget. Således trenger løsningen for et år slett ikke passe for det neste. Fra eksempelet 
kan en plukke momenter og ideer, ta med egne momenter og sette det hele sammen i sin egen 
rekkefølge, og innenfor egne rammer, etter behov. 
 
Det viktigste er at opplegget føles godt og nyttig for de som deltar, og at den enkelte som har påtatt 
seg et verv selv har en oppfatning av å stå bedre rustet til å utføre sin jobb når konferansen er over.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

God konferanse!  
  

”Kort og fyndig” er den beste oppskrift! Du trenger ikke fortelle hele verdens-
historien; ta med det som er nødvendig og det som deltakerne ikke vet. Trett ikke 
folk med informasjon for informasjonens skyld, og utnytt det de vet fra før. Lær dem 
heller da å utnytte det de kan i utførelsen av jobben sin. Til sammen vet de mye! 
Og husk at ca 50 % av konferansens hensikt oppnås bare ved det å komme sammen.  

Teambygging er et viktig moment. 
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Kiwanis International District Norden   Org.nr.: 983 757 189 

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

 
 

 
 

 

Stilling  Fornavn Etternavn, Gate xx, xxxx Poststed xxxxxxx@online.no 
  Tlf: xx xx xx xx 
 

VEDLEGG F - BREVMALER  
Utformet for dokumenter av mer formell karakter. Kan selvsagt også brukes internt – se flere maler 
på nett. Original kan lastes ned fra våre nettsider – ”Medlemssider” > ”Maler og skjema”.  
 
SLIK BRUKES MALEN 
 
Dette er en brevmal der det faste stoffet er innlagt som topptekst og bunntekst. Når du åpner den og 
skriver så vil de innlagte tekstene øverst og nederst se gråaktig ut – ved utskrift så blir det skarpt og 
klart – se på Forhåndsvisning.  
Malen kan lagres som en egen fil i en valgt mappe, eller den kan lagres i filtypen Word-mal (velges 
under Filtype i boksen ”Lagre som”). 
 
Malen kan tilpasses til et hvert behov innen District Norden og de enkelte ledd og den enkelte 
person kan sette inn sine egne data og ha sin egen mal. 
 
Malen har innlagt automatisk sidenummerering; sidenummer på første side er utelatt. Topp- og 
bunnteksten er innlagt bare på første side. 
 
Denne malen står i Håndbok for Kiwanis tillitsvalgte i kapittel 9, vedlegg F – brevmaler. 
 
SLIK TILPASSES MALEN 

- Dobbelklikk på topp/bunn-teksten 

- Rediger innholdet på vanlig måte, sett inn dine egne data. Under det blå båndet kan du ved 
behov legge inn flere linjer og justere skriftstørrelsen. Logoen kan fjernes – klikk på den og 
trykk Delete på tastaturet.  
Bunnteksten tilpasses på samme måte (evt). 

- Når du er ferdig med justeringen; dobbelklikk på midten av arket (toppen blir gråaktig) 

- Merk denne forklaringen og trykk Delete – teksten forsvinner og skriveflaten blir ren 
 

- Lagre malen under eget filnavn.  
Kan med fordel lagres som filtypen Word-mal slik at du kan åpne den fra ” Ny” og velge 
malen i boksen med maler.  

 

TIPS. Når du skriver legges det inn koder i teksten for alle tegn og linjeskift m m. Disse vises 
normalt ikke. De kan vises ved å trykke CTRL + SKIFT + (   
Koder som står etter siste linje i din tekst bør fjernes (Merk og slett). Da slipper du eks. vis at en 
blank side følger med når du skriver ut. 

 
 

 
 

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

Distriktsstyret                    www.kiwanis.no 

 

mailto:xxxxxxx@online.no
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VEDLEGG G – SAKSLISTE OG REFERAT 

Eksempel på utforming 

 

Planlegging og gjennomføring av møter er behandlet i kapittel 7. 
 
SAKSLISTE 

Sak nr 47-09/10. Åpning, velkomst, møtet settes, opprop om nødvendig, evt. ord for dagen. 

Sak nr 48-09/10. Godkjenning av innkalling, saksliste og referater. 

Sak nr 49-09/10. Referatsaker; hilsninger, brev, rapporter, komitereferater o l. 

Sak nr 50-09/10. Sak 1 som skal behandles; evt med korte stikkord for hva saken gjelder. 

Sak nr 51-09/10. Sak 2 som skal behandles; eks. vis Kiwaniskunnskap (5 K) 

- o s v 

Sak nr x-09/10. Eventuelt. (Bør alltid være med for at det skal kunne stilles spørsmål eller reise nye saker). 
 

Det er en fordel å nummerere sakene i en klubb fortløpende gjennom året; (eks. Sak nr 37 -09/10). 
Det gjør det enkelt å referere til og finne igjen saken senere. Det letter også føringen av en evt 
vedtaksprotokoll. 
Inneholder møtet et foredrag/kåseri/orientering e. l. bør det stå på sakslista med saksnummer. 
Navnet på den som taler bør oppgis og hva emnet er. 
 

 
MØTEREFERAT 
 
Referat fra medlemsmøte 16. februar 2010 
Tid og sted: Hurrasalen på Bjerkeli kl 1900 
Fremmøte: 25 medlemmer, 4 ledsagere 

Tilstede var: (skriv ned navnene på alle medlemmer). 
Forfall: (noter ned alle navnlig). 
Gjester: (noteres med navn). 
 

Sak nr 47-09/10: Åpning v/presidenten som ønsket velkommen. Møtet satt. Ord for dagen ved sekretæren 
som leste et dikt av André Bjercke om barn. 

Sak nr 48-09/10: Faste poster. Innkalling, saksliste og referat fra forrige møte godkjent uten merknader. 
 
Sak nr 49-09/10: Referatsaker. Takkebrev fra Eldres Lag for gaven til deres møtelokale lest. Referat fra møte 

i Sosialkomiteen opplest og tatt til etterretning. Referatet vedlegges protokollen. 

Sak nr 50-09/10: Sakens tittel. Presidenten refererte forslag til ………………. Kort debatt. 
 Vedtak: I referater skal fattede vedtak skrives med fet skrift for tydelighetens skyld. 

Sak nr 51-09/10: Sakens tittel – kort omtale av hva som skjedde – vedtak. 

- (O s v etter sakslista) 

Møtet avsluttet kl 2030, hvoretter vi inntok et enkelt måltid.  
 

Peter Pan 

Klubbsekretær/referent 
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VEDLEGG H - OPPTAKSSEREMONI 
Eksempel på enkel seremoni ved opptak av nye medlemmer i en klubb. 

 

SEREMONI VED OPPTAK AV NYTT MEDLEM 
 

i Kiwanis Club XXXXXXX 

Selve opptaket bør foregå på et medlemsmøte/evt. festlig anledning/tilsv, og følger normalt 
denne prosedyre:   (Sekretæren må sørge for at klubbens banner er til stede og at lys og det som 

skal deles ut er på plass). 

1. Presidenten tenner et/flere lys. (Ett lys for hver når det er flere som opptas samtidig).  

2. Han kaller fram fadderen/fadderne, (den/de som har foreslått det/de nye medlem(ene)) og 
den/de som skal opptas som medlem i klubben  

3. Fadderen introduserer nytt medlem slik at øvrige medlemmer blir kjent med ham/henne  
Presidenten sier: ”Vi har nå tent et lys som du vil få på din plass. Lyset symboliserer at 
Kiwanis skal arbeide for å spre lys og varme til medmennesker som trenger støtte og 
oppmuntring. Måtte ditt lys brenne i hele din tid!” 

4. Sekretæren leser opp KIWANIS grunnprinsipper.  

5. Presidenten spør så vedkommende: ”Er du er villig til å etterleve disse grunnprinsipper 
og bli medlem av Kiwanis?”     

6. Når vedkommende har svart ”Ja”, fester presidenten medlemsnåla på det/de nye 
medlem/mer med ”Denne nåla viser at du er medlem av Kiwanis” og gratulerer 
vedkommende. (Når flere opptas samtidig bør pkt 5 og 6 gjennomføres for hver enkelt i tur.) 

7. Presidenten overrekker de innrammede bl a ”Seks gylne regler”/evt Medlemsbevis, 
Medlemshåndbok/Kiwanis Minnepinne, div informasjonsmateriale, evt matrikkelen.  

8. Sekretæren, eller fadderen, bærer så det nye medlemmets brennende lys og setter det på 
vedkommendes plass. 

9. Det/de nye medlem/mer går så og setter seg. 

10. Presidenten ønsker så ”Velkommen til vår klubb og i vårt selskap”. 
11. Deretter formaner han fadderen (evt flere) som har ansvar for det nye medlem at 

medlemmet må følges opp slik at vedkommende føler seg hjemme i klubben. Han tar 
jevnlig kontakt med det nye medlem slik at eventuelle spørsmål kan bli besvart så tidlig 
som mulig. Dette er spesielt viktig i den første tiden. 
Til slutt formaner presidenten de øvrige medlemmer om å ta vare på det nye/de nye 
medlemmer på beste måte, sørge for at de trives i klubben og hjelpe når det trenges. 

 

Når det nevnes fadder er det et klubbmedlem med spesielt ansvar for å se til at vedkommende trives 
og kommer inn i miljøet. Fadderen er den som informerer om diverse saker som angår klubbens drift 
og rutiner, og som den nyankomne kan henvende seg til når det er spørsmål. 
Forslag til Medlemsbevis – se neste side vedlegg I. Kiwanis grunnregler står på dette. På våre 
nettsider er det også utlagt en ”praktutgave” av grunnreglene for evt. innramming og utdeling. 
På nettsidene finnes også Guvernørens ”Velkomstbrev” for utskrift og overlevering til medlemmet – se 
nederst på neste side.
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VEDLEGG I – MEDLEMSBEVIS/VELKOMSTBREV 
Eksempel/mal for medlemsbevis for klubbmedlemmer i Kiwanis – se neste side. 
 
 
Malen for medlemsbevis finnes på distriktets hjemmesider, i norsk og svensk versjon:  
 

- Gå inn på distriktets nettsted www.kiwanis.no 
- Logg inn på ”Medlemssider” 
- Klikk så på lenken ”Maler og skjema” 
- Klikk deretter på lenken ”Medlemsbevis” og åpne en av versjonene 
- Lagre blanketten (wordformat) på din egen maskin og fyll ut (se nedenfor). 

 
 

Utfylling skjer som følger: (for å redigere pdf-versjonen trenger du programmet Adobe Acrobat) 
 

- Klikk på Teksten ”(Klubbnavn)” og merk den 
- Skriv inn egen klubbs navn 
- Klikk på teksten ”(Fornavn Etternavn)” 
- Skriv inn medlemmets navn 
- Klikk på ”(Sted og dato)” og sett inn aktuelle data. 
- Lagre dokumentet på din maskin under eget filnavn. 
- Skriv ut dokumentet (gjerne på et ark med fortrykk/mønster/farge) 
- La president og sekretær undertegne på respektive plasser. 

 
 

Annet. 
Det kan foretas endringer av det meste på blanketten; skrifttyper, farger, tekst o s v. Logoen er en 
fast del av dette og kan ikke redigeres (uten å dele opp gruppen); fjerner du den så forsvinner hele 
blanketten.  
Ved henvendelse til webmaster og oppgi data for en person kan en få tilsendt en ferdig utgave 
dersom klubben selv ikke har mulighet for å fylle ut blanketten. 
 

 

 VELKOMSTBREV 
 
Det har i mange år vært rutine at nye medlemmer har fått tilsendt et Velkomstbrev fra Guvernøren i 
District Norden. Praksis for dette er fra februar 2011 endret noe. 
 
Guvernørens velkomstbrev, signert av guvernøren i det aktuelle året, er nå lagt ut på distriktets 
nettsider slik: – ”Medlemssider – Administrasjon – Guvernøren - Velkomstbrev”, og kan lastes ned 
derfra av den enkelte klubb i forbindelse med opptak av nye medlemmer.  
 
Webmaster endrer brevet etter som det skiftes guvernør, og legger ut ny utgave på nettet fra 1. 
oktober hvert år. Det finnes utgaver på begge språk!

http://www.kiwanis.no/
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Kiwanis Club (Klubbnavn) 

er opptatt som aktivt medlem i vår klubb med kameratskap, rettigheter 

og plikter som derav følger, og har derved også sagt ja til å følge våre 6 
grunnprinsipper: 

  

Med dette bekreftes at 

(Fornavn Etternavn) 

1. Prioritere menneskelige og indre livs- 

verdier foran materielle goder. 

2. Oppmuntre til å leve etter den gylne regel: 

 ”Gjør mot andre hva du vil at andre skal  

gjøre mot deg”.  

3.  Arbeide for høy sosial, yrkesmessig og 

forretningmessig etikk.  

 

4. Bidra til å utvikle et samfunnsansvar basert  

på omtanke og hjelpsomhet. 

5. Bidra til å skape varige vennskap og bygge opp  

et bedre samfunn for alle. 

6. Bidra til å skape og bevare en sunn offentlig  

opinion som leder til økt samfunnsansvar og 

rettferdighet.  

      
 
 
                       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________ ______________________ 

 President Sekretær

(Sted og dato) 
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VEDLEGG J – KIWANISHYMNEN 
Kan også lastes ned fra www.kiwanis.no – Bruk menyen ”Visjon og verdier”, se egen underlenke. 
Musikken er bl. a innlagt på Kiwanis minnepinnen, og finnes på egen CD (henv. webmaster). 

http://www.kiwanis.no/
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VEDLEGG K – PROSJEKTPLAN 

Prosjektplanlegging 

 
Humanitært arbeid på alle nivå kan med fordel organiseres som prosjekter. Dette medfører en klar 
oppgavefordeling, økonomisk forutsigbarhet og evne til å være fleksibel. Et prosjekt kan ikke 
forlenges uten at det har blitt evaluert. Hvis det skal forlenges må det inkluderes i neste års 
handlings- og tiltaksplan.  
 
Nedenstående skjema (neste side) for Prosjektplan kan kopieres og limes inn på et blankt ark og 
deretter fylles ut; et skjema for hvert prosjekt.  
Skjema kan også lastes ned fra distriktets nettsider – Medlemssider/Maler og skjema; evt. fylles ut 
på skjermen (Word eller PDF) og lagres. Merk at en av pdf-versjonene ikke kan lagres, men må 
skrives ut etter at den er utfylt. Det finnes imidlertid en mulighet for å lagre den også dersom du 
skriver den ut i PDF-format (forutsetter at du har program for skriving av pdf-filer).  
 
Momenter for utfylling av skjema (på skjerm): 
 

a. WORD-versjonen tillater endringer i rubrikknavnene, slik at de passer til situasjonen. Særlig 
kan dette være ønskelig for noen i den øverste boksen med Bakgrunnsfakta. Merk teksten 
som ønskes endret og skriv inn ny – lagre under nytt filnavn. 

b. Alle rubrikker har innlagt tekstbrytning, og den enkelte rubrikk utvider seg nedover dersom 
teksten trenger flere linjer. Dette betyr at skjemaet til slutt evt. dekker mer enn 1 side. Evt kan 
man endre fontstørrelsen slik at alt går inn på 1 side. 

c. Fonten (bokstavtypen) som benyttes i Word er Calibri størrelse 11. PC-er som ikke har 
denne vil finne en font som ligger nært opptil dette. Endringer gjøres ved å merke alt og 
velge ny font og evt størrelse. I PDF-versjonene kan det ikke gjøres endringer. 

 
Den øverste boksen - Nyttige bakgrunnsfakta - fylles ut etter behov. For å sikre en god og 
gjennomtenkt plan bør alle rubrikkene i den nederste boksen – Prosjektdetaljer – fylles ut. 
 
Ved problemer med utfyllingen o. l. kontakt webmaster. 
 
Andre momenter 
 
Det bør fastsettes rapporteringsrutiner for prosjektet dersom det ikke er gjort før. Dette sikrer 
fornøden kontroll underveis slik at uønskede overraskelser ikke oppstår og gjør det mulig å korrigere 
fremdriften når det evt. blir nødvendig.  
 
Fokusering på organisering av prosjektarbeidet i District Norden er noe som har skjedd i de siste 
årene. Distriktsstyret har hatt saken oppe flere ganger og arbeider med å videreutvikle dette til et 
hendig redskap for å lage gode, vel gjennomtenkte prosjekter som det hele veien er kontroll med. 
Etter hvert vil det kunne bli utarbeidet en veiledning i slikt arbeid til glede for både klubber, 
divisjoner, komiteer og Distriktsstyret. Den forutsettes innsatt i håndbøkene. 
Inntil videre kan man benytte det vedlagte skjemaet som i sin enkelhet er en god guide. 
 
Prosjektplanene med Prosjektskjemaene for de enkelte prosjekter bør vedlegges arbeidsplanene.  
 
Merknad: Prosjektskjema er selve hoveddokumentet i et prosjekt og trekker opp de grunnleggende 
og styrende rammer. Detaljer og delutredninger forutsettes laget som vedlegg til Prosjektskjemaet. 
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    (Klubb, div, tema og lignende)     

District Norden    
 

Prosjektskjema 
 

NYTTIGE BAKGRUNNSFAKTA: 

Organisasjon 
(Komite/div/klubb):  

Avdeling (tilsv.):  Adresse : 
 

E-post  

Prosjekt start år:  Måned :  Dato:  

Kontaktperson:  Telefon :  E-post:  

Bakgrunn for 
prosjektet:  

 
PROSJEKTDETALJER: 

Prosjektnavn:  

Tiltak  

Mål   

Målgruppe  

Aktiviteter  

Partnere  

Tiltaksansvarlig  

Varighet  

Kostnad/ 
finansiering 

 

Avtaler  

 
DATO OG UNDERSKRIFTER: 
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VEDLEGG L – KIWANIS GRUNNPRINSIPPER 
 
 

”Formålet med Kiwanis international er å: " 
 

Regel nr 1 

Prioritere menneskelige og indre livsverdier  

foran materielle goder 
 

Regel nr 2 
Oppmuntre til å leve etter Den Gylne Regel: 

"Gjør mot andre hva du vil at andre skal gjøre mot deg" 
 

Regel nr 3 
Arbeide for en høy sosial, yrkesmessig og  

forretningsmessig etikk 
 

Regel nr 4 
Bidra til å utvikle et samfunnsansvar basert på  

omtanke og hjelpsomhet  
 

Regel nr 5 
Bidra til å skape varige vennskap og bygge opp  

et bedre samfunn for alle 
 

Regel nr 6 
Bidra til å skape og bevare en sunn offentlig opinion  

som leder til økt samfunnsansvar og rettferdighet. 
 

 

 

 

(Modernisert utgave av mars 2012).   
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DIV TELEMARK 
BAMBLE KONVALEN 
LANGESUND 
PORSGRUNN 
SKEN 
SKIEN NORA 

KC TRONDHEIM 

DIV SØRLANDET 
ARENDAL 
KRISTIANSAND 
RISØR 
TVEDESTRAND 

DIV SVERIGE 
KARLSKOGA 
KARLSTAD 
KRISTINEHAMN 

DIV INDRE ØSTLAND 
ELVERUM 
EIDSVOLL 
KONGSVINGER 
SKEDSMO 

DIV ØSTFOLD 
ASKIM 
FREDRIKSTAD 
FREDR.GLOMMEN 
HALDEN 
MOSS JALUND 
KRÅKERØY 
MOSS 
RYGGE 
RÅDE 
SARPSBORG 
STRÖMSTAD 
VÅLER 

DIV AKERSHUS 
DRØBAK 
NESODDEN 
NORDBY 
SIGGERUD 
SKI 
ÅS 

DIV VIKEN 
OSLO 
BYRGIN 
BÆRUM 
OSLO HOLMLIA 
O. ST HALLVARD 
 

 

DIV VESTFOLD 
BRUNLANES 
HOLMESTRAND 
HORTEN 
HORTEN FREIA 
LARVIK BØKEN 
SANDEFJORD 
SANDEFJ. HVALEN 
TØNSBERG 
TØNSBERG BLANCA 
ÅSGÅRDSTRAND 

KC TRONDHEIM 

DIV BUSKERUD 
KONNERUD 
KONGSBERG/N 
LIER 
NEDRE EIKER 
RINGERIKE 
SVELVIK 
ØVRE EIKER 

VEDLEGG M - KARTOVERSIKT 
 
Divisjoner og klubber i District Norden 
 
District Norden omfatter av Norge, Sverige og Danmark 
Distriktet har i 2016 63 klubber, 59 norske, 4 svenske. 
Inndelt i 10 divisjoner. 
Medlemstallet er ca 1264. 

 
 

DIV VESTLANDET 
ASKØY 
BERGEN 
FYLLINGSDALEN 
HAUGESUND 
HAUGESUND KAIA 
SOTRA 
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VEDLEGG N - FASTE E-POSTADRESSER 
 
District Norden har opprettet følgende e-postadresser for klubbene, distriktsstyret, komiteene m fl. (fra jun 
2010) 
 
 
Distriktsstyret, komiteene m. fl. (x.= Har ikke e-postkonto). 

Guvernøren:  guvernor@kiwanis.no  
Neste guvernør:  nesteguvernor@kiwanis.no  
Forrige guvernør:  forrigeguvernor@kiwanis.no             
Fremtidig guvernør fremtidigguvernor@kiwanis.no  (ny fra okt. 2015)  
Distriktssekretæren:  sekretar@kiwanis.no  
Distriktskassereren:  kasserer@kiwanis.no  
Medlemsansvarlig:  medlemsreg@kiwanis.no  
Webmaster:  webmaster@kiwanis.no  
Finanskomite x:  finanskomite@kiwanis.no     
Humanitærkomite:  humanitar@kiwanis.no  
Prosjektkoordinator x: prosjektkoordinator@kiwanis.no    
Klubbutviklingskomite:  klubbutvikling@kiwanis.no     

Lovkomite:  lov@kiwanis.no      
Konventkomiteen:  konvent@kiwanis.no  
Past guvernørers komite:  past-guvernorer@kiwanis.no  
Fondet:  fondet@kiwanis.no  
Kiwanisbutikken:  kiwanisbutikken@kiwanis.no  
Albaniahjelpen: albaniahjelpen@kiwanis.no   
Kiwanismodellen Risør: kiwanismodellen@kiwanis.no    
Eliminate-prosjektet x: eliminate@kiwanis.no     

 
Viseguvernørene (divisjonene): 

Akershus  akershus@kiwanis.no  
Buskerud buskerud@kiwanis.no  
Indre Østland  indreostland@kiwanis.no  
Sverige  sverige@kiwanis.no  
Sørlandet  sorlandet@kiwanis.no  
Telemark  telemark@kiwanis.no  
Vestfold  vestfold@kiwanis.no    
Vestlandet  vestlandet@kiwanis.no  
Viken  viken@kiwanis.no  
Østfold  ostfold@kiwanis.no  

 
 
For ovenstående adresser gjelder: 
 

Den enkelte persons egen mailadresse vil fremdeles stå under vedkommendes klubb i matrikkelen.  
Mail til divisjonene går til vedkommende viseguvernør. Ønsker om auto videresending til flere personer 
under samme adresse rettes til webmaster. Endringer i videresending må meldes direkte til webmaster, også 
ved årsskifter der nye personer overtar stillinger; det er klubbene selv som avgjør hvem som skal motta e-
posten, og det er ingen automatikk i forbindelse med innsendt valgrapport (noen bruker presidenten, andre 
sekretæren eller andre som fast mottaker av e-posten). 
      

mailto:guvernor@kiwanis.no
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mailto:albaniahjelpen@kiwanis.no
mailto:kiwanismodellen@kiwanis.no
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mailto:viken@kiwanis.no
mailto:ostfold@kiwanis.no


 56 

Kiwanisklubbene (x : Har ikke e-postkonto).  
 
Arendal arendal@kiwanis.no   
Askim askim@kiwanis.no 
Askøy askoy@kiwanis.no 
Bamble Konvalen konvalen@kiwanis.no   (ny fra 11.sep 2013) 

Bergen bergen@kiwanis.no 
Brunlanes brunlanes@kiwanis.no  
Byrgin byrgin@kiwanis.no 
Bærum barum@kiwanis.no 
Drøbak drobak@kiwanis.no 
Eidsvoll eidsvoll@kiwanis.no 
Elverum elverum@kiwanis.no 
Fredrikstad fredrikstad@kiwanis.no 
Fredrikstad Glommen glommen@kiwanis.no 
Fyllingsdalen fyllingsdalen@kiwanis.no 
Gjerstad x gjerstad@kiwanis.no  (satellitt til KC Risør) 
Halden halden@kiwanis.no 
Haugesund haugesund@kiwanis.no 
Haugesund Kiwanismodellen x kiwanismodellenhgsd@kiwanis.no  
Haugesund Kaia kaia@kiwanis.no 
Holmestrand holmestrand@kiwanis.no 
Horten horten@kiwanis.no 
Horten Freia freia@kiwanis.no 
Jalund jalund@kiwanis.no 
Karlskoga karlskoga@kiwanis.no          (se merknad på side 3) 
Karlstad karlstad@kiwanis.no            (se merknad på side 3) 
Kiwanismodellen Risør kiwanismodellen@kiwanis.no  
Kongsberg og Numedal x  kongsberg@kiwanis.no   (ny fra 13. aug 2014) 
Kongsvinger kongsvinger@kiwanis.no 
Konnerud konnerud@kiwanis.no 
Kristinehamn kristinehamn@kiwanis.no     

Kristiansand kristiansand@kiwanis.no 
Kråkerøy kraakeroy@kiwanis.no 
Langesund langesund@kiwanis.no 
Larvik Bøken boken@kiwanis.no 
Lier lier@kiwanis.no 
Moss moss@kiwanis.no 
Nedre Eiker nedreeiker@kiwanis.no 
Nesodden nesodden@kiwanis.no 
Nordby nordby@kiwanis.no 
Oslo oslo@kiwanis.no 
Oslo Holmlia holmlia@kiwanis.no 
Oslo St. Hallvard sthallvard@kiwanis.no 
Porsgrunn porsgrunn@kiwanis.no 
Ringerike ringerike@kiwanis.no 
Risør risor@kiwanis.no       (+ Kiwanismodellen; se side 1) 
Rygge rygge@kiwanis.no 
Råde raade@kiwanis.no 
Sandefjord sandefjord@kiwanis.no 
Sandefjord Hvalen hvalen@kiwanis.no 
Sarpsborg sarpsborg@kiwanis.no 
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mailto:sarpsborg@kiwanis.no
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Siggerud siggerud@kiwanis.no 
Skedsmo skedsmo@kiwanis.no 
Ski ski@kiwanis.no 
Skien skien@kiwanis.no 
Skien-Nora nora@kiwanis.no 
Sotra sotra@kiwanis.no 

Strömstad stromstad@kiwanis.no      
Svelvik svelvik@kiwanis.no 
Trondheim trondheim@kiwanis.no 
Tvedestrand tvedestrand@kiwanis.no 
Tønsberg tonsberg@kiwanis.no 
Tønsberg Blanca blanca@kiwanis.no 
Våler vaaler@kiwanis.no 
Øvre Eiker ovreeiker@kiwanis.no 
Ås aas@kiwanis.no 
Åsgårdstrand asgardstrand@kiwanis.no 

 
Merknad: For alle ovenstående, unntatt fire svenske klubber og de som er merket med x, gjelder: 
 
Til den faste mailadressen er det knyttet en nettpostkonto (webmail-konto) som administreres av firma 
Domeneshop. Domenet kiwanis.no administreres av firma DMT Alvdal.  
 

E-post til ovenstående adresser videresendes automatisk til den/de e-postadresse(r) som brukerne selv 
ønsker skal motta e-posten. Kopi av mailen legges også i ”Innboks” på nettpostkontoen (webmailkontoen).  
Som ”bruker” regnes her navnene i den venstre kolonnen i lista. Den enkelte kan imidlertid benytte kontoen 
og organisere den selv – se egen orientering om dette på nettsidene; Medlemssider > Administrasjon > 2 
egne lenker 

Brukernavn og passord distribueres av webmaster. 

 
Spørsmål om opplegget og bruken av adresser og nettpostkontoer rettes til Webmaster pr. telefon eller på 
webmaster@kiwanis.no -. 
 

 
1. ”Brukernavn” og ”Passord” for pålogging til nettpostkontoen er sendt brukerne av webmaster. Dette 

MÅ overføres til evt. etterfølgere, eks. vis ved endringer i forbindelse med nytt Kiwanisår 
(administrativt år). Glemt/mistet? – kontakt webmaster  - webmaster@online.no  
 

2. Fyldig informasjon om alt dette finnes på www.kiwanis.no  - på Medlemssider, under lenkene 
”Ressurser” og deretter underlenken ”Oversikter”. Informasjonen finnes også i Håndbok for 
tillitsvalgte – vedlegg N. 
 

3. For å sende e-post til en av adressatene kan du plassere musepekeren over adressen i lista, holde 
tastaturknappen CTRL inne, klikke på adressen og e-postleseren din åpner en ny melding ferdig 
adressert til vedkommende adressat. (Tips: Lag en snarvei på skrivebordet for denne lista). 
 

4. NB!! Dersom du skulle komme til å skrive feil navn i e-postadressen men at @kiwanis.no er 
riktig, vil mailen gå til webmaster som så videresender til riktig adressat; samtidig vil du få 
melding om feilen slik at du kan rette evt. adresseliste på PC-en. 
 

Ajour pr. 7. mar 2016 
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 VEDLEGG O - KLUBBUTVIKLING RUTINER  

 
Dette vedlegget inneholder Distriktsstyrets vedtak av oktober 2013 angående nye rutiner for 
rapportering og oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter - jfr. referat fra DS 1 - 2013/14. 
Vedleggets innhold er reflektert i teksten i de enkelte kapitler i håndboken. 
______________________________________________________________________________ 

Rutiner for rapportering og oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter 

 
 

Klubbenes ansvar og plikter 
 
1. Alle klubber bør ha en klubbutviklingskomite som bl. a. består av forrige, sittende og neste 

president. 
2. Komiteen skal lage en treårs aktivitetsplan for klubbutvikling.  

Aktivitetsplanen skal inneholde: Målsetting – Tiltak – Handlingsplaner, med definert 
ansvarsfordeling, rapportering og evaluering.  

3. Aktivitetsplanen skal ha fokus på følgende områder: 
a. Møtestruktur og møteinnhold. 

 b. Humanitære aktiviteter i nærmiljø rettet mot barn og unge. 
c. Medlemsverving. 

4. Komiteen skal rapportere til Viseguvernøren (i del 2 av klubbens kvartalsrapport). 
 
Komiteens hjelpemidler er: Distriktets klubbutviklingskomite – sterke klubber. 
 
Viseguvernørens ansvar og plikter 
 
1. Motta klubbenes møteprogram, og formidle disse til de andre klubbene i Divisjonen. 
2. Motta og gjennomgå rapporter fra respektive klubbers klubbutviklingskomite (sette dette punktet 

opp som et «fast» punkt på alle Divisjonsmøter). 
3. I samarbeid med Divisjonens klubber lage fremdriftsplan for opprettelse av nye klubber. 
4. Viseguvernøren skal rapportere divisjonens utviklingsaktiviteter til distriktets 

klubbutviklingskomite (i del 2 av sin kvartalsrapport til guvernøren). 
 
Viseguvernørens hjelpemidler er: Divisjonens klubber og distriktets klubbutviklingskomite. 
 
Distriktsstyrets ansvar og plikter 
 
1. Motta rapport fra distriktets klubbutviklingskomite på hvert DS-møte (klubbutviklingskomiteen 

fremlegger konkrete forslag til tiltak der det i henhold til VG-rapportene er nødvendig). 
2. Tilrettelegge Motivasjonskonferansen slik at den også blir en arena for utarbeidelse av 

klubbenes utviklingsaktiviteter. 
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Oversikt over rettelser og tillegg (R&T) 
 
Håndboken ble sist revidert i mars 2016, og så langt er det ingen rettelser eller tillegg 


