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                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

Distriktssekretær 2016-2017 Dag Gladsø – Landstadsgate 30 – 3210 SANDEFJORD sekretar@kiwanis.no 
 Tlf. :+47 916 65 102 

 

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

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

 

Distriktssekretæren           www.kiwanis.no 

   

 
Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4 - 2016-2017   

Tid:  Fredag 1. september 2017 

Sted:  Quality Hotel & Resort Skjærgården – Stathelleveien 35 – 3970 LANGESUND  

 

DELTAKERE:                

Guvernør: Terje 

Christensen 

Tilstede VG-Akershus Hans Olaf Teppen Tilstede 

Neste guvernør Heidie 

Ringsby 

Tilstede VG-Buskerud Carl-Erik 

Thielemann  
Tilstede  

Forrige guvernør Eivind 

Sandnes 

Ikke 

tilstede 

VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Steinar 

Birkeland 

Tilstede  VG-Telemark Steinar Johnsen  Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig Tilstede 

Distriktskasserer og leder 

Finanskomiteen 
Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede  VG-Sørlandet Karl Petter Nylèn  Tilstede 

Lovkomite-leder Gøran Hurtig  Invitert 

tilstede 

VG-Vestfold Sigurd Hem Tilstede 

Humanitærkomite-leder Brit Rogn Ikke 

invitert 

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite-

leder 

Roar Hansen Tilstede VG-Viken Marit Warme Tilstede 

KIDNs Prosjektgruppe-

leder 

Ralph 

Castellan 

Invitert 

tilstede 

VG-Østfold Sverre Bakke Tilstede 

Nettansvarlig/webmaster Asbjørn 

Schjølberg 

Ikke 

invitert  

   

Medlemsregisteransvarlig 

og leder Past 

Guvernørkomiteen 

Tove Fiksdal Ikke 

invitert 

   

Konventkomiteleder 

 

Tore Vågsmyr Invitert 

tilstede 

   

PR og  

Utdanningskoordinator 

(var også stedfortreder for  

forrige guvernør, Eivind) 

Hilde Meyer Invitert 

tilstede 

   

Kiwanisnyttredaktør Ludvik Ervik Invitert 

tilstede 

   

 

I tillegg var følgende gjester invitert: KI-EF president Sjoerd Timmermans og guvernør for 

Island/Færøyene Haukur Sveinbjørnsson, og begge ønsket forsamlingen lykke til med DS-møtet. 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 16  

Styret var beslutningsdyktig. 
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DSNR SAK Mrk 

DS 4 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 4 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 4 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 3 ble godkjent uten bemerkninger.  

 

DS 4 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Terje håpet det ville bli et effektiv og godt møte, og minnet om at dette 

Kiwanisåret ikke er over før 30. september, så det er fortsatt tid til gode 

Kiwanisaktiviteter.    

 

 FASTE POSTER:  

DS 4 LOVKOMITEEN: 

Komiteårsrapporten viser at komiteen har vært til mye god støtte, gjennom 

regelverktolkninger, både overfor klubber og distriktsstyret.   

R 

DS 4 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteårsrapporten viser at komiteen har en god kontakt med Distriktets 

samarbeidsprosjekter – MHU og BC, i tillegg til gjennomføring og oppfølging av 

utsendelse av Kiwanisdukken. 

Det har imidlertid vært få henvendelser fra klubbene.    

R 

DS 4 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiteårsrapporten viser at komiteen har vært svært aktiv, herunder med gode 

innspill under Kiwaniskonferansen i april 2017.      

R 

DS 4 KDNs PROSJEKTGRUPPE: 

Prosjektgruppeårsrapporten viser at alle løpende prosjekter er fulgt opp i henhold til de 

krav aktuelle bidragsytere har stilt.  

Gruppen arbeider nå med søknader også til Olav Thon-Fondet.   

R 

DS 4 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Årsrapporten viser at vi pr.31.07.2017 var 63 klubber (37 herre – 9 dame – 17 mix), med 

til sammen 1225 medlemmer.   

R 

DS 4 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Komiteårsrapporten viser at komiteen for tiden består av 22 medlemmer. 

Komiteen har i inneværende Kiwanisår ikke behandlet noen vesentlige distriktssaker.      

R 

DS 4 NETTANSVARLIG/WEBMASTER: 

Årsrapporten viser at vår eminente webmaster, Asbjørn, fortsatt har alt «på stell». 

PS: Det presiseres VIKTIGHETEN av at ALLE klubbene melder aktuelle personlige 

videresendingsmailadresser (nye klubbtillitsvalgte for Kiwanisåret 2017-18) til 

webmaster i GOD TID før 30. september 2017.  

R 

DS 4 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Årsrapporten viser at redaktøren er fornøyd med stofftilgangen, og at nettsteder og 

Facebook blir flittig benyttet.    

R 

DS 4 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Kollegiet har bl.a. arbeidet med kriteriene for premiering av «Årets klubb» (se egen 

sak), i tillegg til sakene som ble behandlet på årsmøtene i KI og KI-EF.   

R 
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DS 4 KONVENTKOMITEEN: 

Komiteårsrapporten viser at Konventene i 2017 (Langesund) og 2018 (Tønsberg) er i 

rute.  

Det forelå formell søknad fra Divisjon Vestlandet om å få arrangere Konvent 2019, og 

Konventkomiteen anbefalte godkjenning av søknaden.  

Hotell var sikret og prisantydningen ligger på ca samme pris som for Konvent-2018, og 

på den bakgrunn godkjente DS å la Divisjon Vestlandet arrangere Konvent-2019.  

R 

DS 4 FINANSKOMITEEN: 

Komiteen har i perioden arbeidet tett med KDNs Prosjektgruppe, og har gjennomført 

sine oppgaver med kontroll vedr kvalitetssikring av regnskapsføringen av 

prosjektmidler/prosjektadministrasjonstilskudd.   

Budsjettposter er nå implementert i regnskapet.   

R 

DS 4 REGNSKAP 2015-16: 

Signert regnskap, signert styreberetning og signert revisorberetning foreligger som 

årsmøtedokumenter, og vil bli behandlet på årsmøtet.   

R 

DS 4 BUDSJETT/REGNSKAP 2016-17: 

Distriktskasserer Paul Inge og regnskapsfører Hans-Olaf gjennomgikk ajourført 

regnskap (med implementert budsjett).  

Regnskapet, som var ajourført pr 28. august 2017, viste at det i Kiwanisåret ikke har 

vært økonomiske bevegelser som har påvirket budsjettet vesentlig.   

Det ble presisert at bilag/kvitteringer som ikke er distriktskasserer ihende innen 

5.oktober 2017, ikke vil bli refundert. 

R 

 OPPFØLGINGSSAKER:  

DS 4 KIWANISSYNLIGGJØRINGSTILTAK I DIVISJON SVERIGE: 

Divisjonen har fått bevilget NOK 30.000 til Kiwanissynliggjøring, med tanke på 

klubbutvikling i Sverige. 

VG Mona redegjorde for hvordan divisjonen har tenkt å bruke midlene, og det satses på 

promotering av Kiwanisdukken.  

Opplegget vil bli gjennomført som et Divisjonsprosjekt, med mulige fellesmøter for 

aktuelle kontaktpersoner, inndelt i naturlige geografiske kontaktområder. 

Mer info (prosjektplan, tiltak, fremdrift, kostnadsoverslag, rapportering) legges frem på 

DS 1 2017-18. 

PS: Ubrukte midler tildelt i 2016-17 blir overført til 2017-18.  

R 

DS 4 PREMIERING AV BESTE KLUBB/DIVISJON (Årets klubb/Divisjon):  

Frist for klubber til å sende inn sitt kandidatur var 1. august 2017, og det var ikke 

kommet inn forslag. 

Det ble vedtatt å ta saken opp på nytt på DS 1 2017-18. or viseguvernørene til å sende 

sin innstilling til guvernørkollegiet er 10. august 2017. 

B 

DS 4 UNICEF – KDN – TV-AKSJONER: 

Hilde orienterte om årets TV-aksjon, og kunne melde at det allerede var igangsatt 

mange gode Kiwanisaktiviteter opp mot TV-aksjonen. 

Kiwanisvester var innkjøpt. Hele opplaget var ikke kommet, men de som var kommet 

var allerede delt ut. Flere vester kommer.  

Se mer om TV-Aksjonen på www.unicef.no og www.blimed.no  

PS: KDNs samarbeidsavtale med UNICEF utløper 31.12.2017, og Hilde starter 

reforhandlingsprosessen. 

R 

http://www.unicef.no/
http://www.blimed.no/
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 INNKOMNE SAKER  

DS 4 ADMINISTRASJONSTILSKUDDSOVERSKUDD BIDRAGSSØKNADER: 

Det var innkommet 1 søknad: Et samarbeidsprosjekt mellom Kiwanis Divisjon 

Buskerud, JCI og MHU-Drammen, kalt «Aktiv Julemoro».  

Prosjektets totalkostnad er beregnet til 70.000, og det søkes om bidrag på NOK 50.000. 

Søknaden ble innvilget.  

Neste søknadsfrist for klubber og andre aktuelle søkere ble satt til 1. oktober 2017, og 

disse søknadene vil bli behandlet på DS 1 2017-18. 

B 

DS 4 NY FORSKRIFT OM GRASROTANDELEN: 

Kulturdepartementet har sendt ut et høringsnotat hvor det blir foreslått å øke 

prosentandelen på aktuelle spillekort fra 5% til 7%, og i tillegg foreta innstramninger i 

regelverket slik at det sikrer at midlene i størst mulig grad tilkommer lag og foreninger 

med frivillig innsats. 

KDN er registrert som «høringsinstans» og distriktssekretæren fikk fullmakt til å melde 

tilbake at KDN bifaller forslaget. 

R/B 

DS 4 ÅRSMØTEFORBEREDELSER: 

Det er tidligere vedtatt at Fullmaktskomiteen er den til enhver tid aktuelle, lokale 

Konventprosjektkomite. 

DS fremmer følgende forslag til Årsmøtet vedr valgkomiteen (er også tellekorps): 

Sverre Bakke (VG Østfold) + Marit Warme (VG Viken) + Karl Petter Nylèn (VG 

Sørlandet). 

DS fremmer følgende forslag til Årsmøtet vedr møtedirigent: 

Tore Vågsmyr (leder av distriktets Konventkomite). 

DS fremmer følgende forslag til Årsmøtet vedr parlamentariker: 

Gøran Hurtig (leder av Lovkomiteen). 

DS fremmer følgende forslag til Årsmøtet vedr medreferent: 

Tove Fiksdal (leder av Past-Guvernørkomiteen).       

Ingen kandidater hadde meldt seg til vervet som fremtidig guvernør, og Gøran hadde 

laget en god «konsekvensanalyse» med bakgrunn i gjeldene regelverk, for å belyse 

mulige scenarier i slike situasjoner. 

Det ble bestemt at Gøran går igjennom denne «konsekvensanalyse» i forkant av punktet 

«Valg» på Årsmøtet. 

I KDN har det vært tradisjon å legge frem en budsjettorientering på Årsmøtene, selv om 

dette ikke er noe krav i gjeldene regelverk. Tallgrunnlagene for disse 

budsjettorienteringene har alltid vært svært usikre, og det ble vedtatt å legge frem 

forslag om å la punktet «Budsjettorientering» utgå i agendaen for Årsmøtene. 

Distriktssekretæren fikk oppgaven med å lage den formelle forslagsteksten, og det blir 

guvernøren som fremmer forslaget under Årsmøtet.                                                                    

 

R/B 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 4 INGEN VESENTLIGE.  
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DS 4 KI-EF/KI – INFO: 

INGEN VESENTLIGE.  

R 

 EVENTUELT  

DS 4 1: KIWANIS ÆRESPRIS: 

Det er nå kun 1 «hest» på lager og det ble vedtatt å gå til innkjøp av 5 «hester».  

2: KDN – JCI: 

Videre fremdrift vedr mulig samarbeidsavtale tas på DS 1 2017-18.  

3: TV-AKSJONEN – KC-KONGSBERG OG NUMEDAL: 

KC-Kongsberg og Numedal i samarbeid med Actionsportsenteret RIPPIT, inviterer til 

«Åpent hus» på Heistadmoen, søndag 17. september 2017 – mellom kl 1200 og 1500.  

 

 MØTET HEVET 

Dette var guvernør Terjes siste DS-møte som guvernør, og han takket forsamlingen for 

mange gode saksinnspill og gode beslutninger gjennom Kiwanisåret. Han takket også 

for godt Kiwanisvennskap, og håpet han fortsatt kunne være en bidragsyter i den flotte 

organisasjonen Kiwanis.     

 

 

Referent: Dag Gladsø – distriktssekretær   
 

AKTUELLE FORKORTELSER:R (rapportering) - B (beslutning/vedtak) - DM (divisjonsmøte) - VG (viseguvernør) – DS 

(distriktsstyret) - KI (Kiwanis International) - KI-EF (Kiwanis International European Federation) - KDN (Kiwanis District Norden) - 

KIF Kiwanis International Foundation) - KIF-E (Kiwanis International Foundation – Europe) - SKIDNF (Stiftelsen Kiwanis 

International District Nordens Fond). 


