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Distriktssekretæren           www.kiwanis.no 

   

 
Referat fra Distriktsstyremøte nr. 2 - 2017-2018   

Tid:  Lørdag den 10. februar 2018 

Sted:  Scandic Hotel Ambassadeur – Strømsø Torg 7 – N 3044 Drammen  

 

DELTAKERE:                

Guvernør: Heidie Ringsby Tilstede VG-Akershus Niels Christian 

Pedersen 

Tilstede 

Forrige guvernør Terje 

Christensen 

Ikke 

tilstede 

VG-Buskerud Torbjørn Hauge  Tilstede  

Neste guvernør Steinar 

Birkeland 

Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Sverre Hauger 

Se anmerkning 

Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig  Ikke 

tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sørlandet Karl Petter Nylèn Tilstede 

Distriktskasserer og 

leder Finanskomiteen  
Sverre Bakke Tilstede  VG-Telemark Steinar Johnsen  Tilstede 

Lovkomite-leder Eivind Sandnes  Invitert 

tilstede 

VG-Vestfold Darren Litherland Tilstede 

Humanitærkomite-leder Brit Rogn Invitert 

tilstede 

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite-

leder 

 

Arne Johan 

Sigstad 

Invitert  

tilstede 

VG-Viken Helge Bagøien Tilstede 

KIDNs Prosjektgruppe-

leder 

Ralph Castellan Invitert 

tilstede 

VG-Østfold Trond Søhagen Tilstede 

Webmaster Asbjørn 

Schjølberg 

Ikke 

invitert 

Past Guvernør- 

Komite-leder 

Tove Fiksdal Ikke 

invitert 

Medlemsreg.ansvarlig  Mari Mosand Ikke 

invitert  

PR–og Utdannings- 

koordinator 

Hilde Meyer Invitert 

tilstede 

Konventkomite-leder 

 

Tore Vågsmyr Invitert 

tilstede 

Kiwanisnytt- 

redaktør 

Ludvik Ervik Invitert 

Ikke 

tilstede 

 

ANDRE: 

Counselor Ernest Schmid (Hilde Meyer var tolk). 

Klubbutviklingskomiteen: Terje Ringsby. 

Distriktskasserer 2016-17, Paul Inge Paulsen (var også tilstede i kraft av vervet som styremedlem i KI). 

ANMERKNING: 

Distriktsstyret utpekte Sverre Hauger til vervet som fremtidig guvernør 2017-18 (se eget pkt på agendaen), 

og Sverre Hauger tiltrådte vervet umiddelbart, med møterett – talerett – stemmerett. 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 14. 

Styret var beslutningsdyktig. 
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DSNR SAK Mrk 

DS 2 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 2 I forbindelse med Gøran Hurtigs bortgang, ble Gøran hedret/minnet med ett minutts 

stillhet. 

 

DS 2 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 2 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 1 ble godkjent uten bemerkninger.  

 

DS 2 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Som et bevis på at KI følger med på hva de forskjellige Distrikter/Divisjoner/Klubber 

gjør, kunne Heidie overrekke diplomer til KC-Haugesund Kaia (sølvmerket for 

medlemsvekst) – KC Bergen-Fyllingsdalen (gullmerket for medlemsvekst) – KC Bamble 

Konvalen (gullmerket for medlemsvekst). 

Heidie håpet på et effektivt møte, med gode meningsutvekslinger og gode beslutninger. 

Med tanke på møteeffektivitet kunne Heidie opplyse at distriktssekretæren legger inn 

en rutine som gjør at ALLE komiterapporter vil bli utsendt sammen med 

møteinnkallingen/saksdokumentene. Dermed kan klubber/viseguvernører på forhånd 

forberede eventuelle spørsmål/kommentarer til rapportene, og på den måten spare tid 

under komiterapporteringen på selve DS-møtet. 

For øvrig gjentok Heidie en presisering hun hadde på DS 1: 

Hun forventet at alle ville respektere flertallsbeslutninger i utøvelsen av sine oppgaver.  

OG - at hun ønsket å være en «tilgjengelig guvernør», dvs, er det noen som lurer på noe  

– så ta kontakt med guvernøren  

 

DS 2 UTPEKE STEDFORTREDER TIL VERVET SOM FREMTIDIG GUVERNØR 2017-18: 

Det forelå to kandidater: 

Sverre Hauger – KC-Oslo 

Mona Hurtig – KC-Karlstad  

Mona Hurtig var dessverre forhindret i å være tilstede, men distriktssekretæren 

fremhevet hennes mange gode egenskaper som tidligere guvernør og som VG for 

Divisjon Sverige. 

Sverre Hauger var tilstede, og muntlig «utfylte» sin egen CV. 

Det ble deretter foretatt skriftlig valg, med leder av Lovkomiteen, Eivind Sandnes, og 

vår egen KI-Trustee, Paul Inge Paulsen, som valgkontrollører. 

Valgresultatet viste at Sverre Hauger utpekes som fremtidig guvernør 2017-18, og han 

tiltrådte umiddelbart, med alle rettigheter. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 2 LOVKOMITEEN: 

Eivind kunne melde at komiteens viktigste oppgave nå er å sikre/dokumentere at KIDN 

har rutiner for datasikkerhet (lagring og bruk av personopplysninger), som er i henhold 

til kommende EU-direktiv (GDPR).  

Komiteen vil holde DS kontinuerlig oppdatert på saken.  

 

R 
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DS 2 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteens rapport var utsendt som saksvedlegg. 

Komiteleder Brit ønsket å legge til at KIwanisdukkebrosjyrer nå var oversatt til svensk 

og brosjyrer var sendt til Divisjon Sverige. 

DS hadde ingen bemerkninger til rapporten.   

R 

DS 2 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiteens rapport var utsendt som saksvedlegg.  

Det fremkom ønske om at komiteen utarbeider forslag på gode 

klubbutviklingsaktiviteter, mao være litt mer konkret, gjerne med forslag på 5 –6 

forskjellige, mulige aktiviteter, hvor de forskjellige aktivitetsprosesser fremgår. Dette vil 

gjøre det enklere for klubbene å kunne tilpasse/utvikle sine egne fremtidige 

klubbutviklingsaktiviteter.  

Komiteen tar innspillet til etterretning. 

Det ble bemerket at en så viktig komite som Klubbutviklingskomiteen må styrkes med 

minst 3 personer, og siden Viseguvernørene er en del av komiteen ble Viseguvernørene 

oppfordret til å finne kandidater til komiteen. 

 

For øvrig takket komiteleder, Arne Johan, for all støtte og omtanke i forbindelse med 

sin helsesituasjon. Han takket spesielt komitemedlem Terje, som i Arne Johans fravær 

har forestått alt komitearbeid.   

R 

DS 2 KIDNs PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppens rapport var utsendt som saksvedlegg. 

DS hadde ingen bemerkninger til rapporten.    

R 

DS 2 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Det forelå ingen rapport, men distriktssekretæren kunne melde at online-

rapporteringen til KI fungerer meget bra, og at Mari i tillegg har backup.  

OBS:Forenkling i registrering av både nye medlemmer og endringer i 

medlemsopplysninger:  

Det er ikke behov for å fylle ut gamle «medlemsregistreringsskjemaer» - det er bare å 

sende aktuelle meldinger/endringsmeldinger på e-post til medlemsreg@kiwanis.no .    

R 

DS 2 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Komiteens rapport var utsendt som saksvedlegg. 

DS hadde ingen bemerkninger til rapporten, men forsamlingen ble oppfordret til å 

benytte komiteen, som sitter inne med stor Kiwaniskompetanse.     

R 

DS 2 WEBMASTER: 

Webmasters rapport var utsendt som saksvedlegg. 

DS hadde ingen bemerkninger til rapporten.    

R 

DS 2 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Det forelå ingen rapport, men redaktøren er svært fornøyd med stofftilgangen. 

R 

DS 2 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Det forelå ingen rapport, men kollegiet har i perioden ikke hatt spesielle saker til 

behandling.  

R 

DS 2 KONVENTKOMITEEN: 

Komiteleder Tore Vågsmyr, ga en meget god redegjørelse for Konvent- 2018 (har fin 

fremdrift), og for Konvent-2019 (har også fin fremdrift).  

Divisjon Sørlandet er oppfordret til å søke om Konvent-2020, og VG Karl Petter jobber 

med saken.  

B 
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Søknad for Konvent-2020 skulle formelt sett foreligge (og bli behandlet) på DS 2 2017-18 

(2 ½ år før aktuelle Konvent), men Divisjonen fikk frist til DS 3.  

DS 2 FINANSKOMITEEN: 

Det forelå ingen rapport, men komiteen har ikke hatt aktuelle saker til behandling.    

R 

DS 2 PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR: 

Det forelå rapport, som ble lest. 

Rapporten viste at vår PR- og utdanningskoordinator, Hilde, jobber aktivt, og at dette 

vervet er et nyttig verv i KIDN. 

Hilde informerte litt om avslutningsprosessen vedr samarbeidsavtalen med UNICEF, 

og delte ut et takkebrev fra UNICEF, som VG tar med seg til respektive klubber. 

Det gjennomføres ikke noen Kiwanis-aksjon på årets  Morsdag. 

R 

DS 2 REGNSKAP 2016-17: 

Distriktskasserer 2016-17, Paul Inge Paulsen, gikk igjennom regnskapet, og regnskapet 

ble godkjent for videresending til revisor, med følgende tillegg: 

I tillegg til fremlagte noter skal det utarbeides en såkalt «fotnote» til følgende to saker: 

1: Forklare årsaken til at regnskapet viser underskudd på Konventregnskapsdelen 

(årsaken er regnskapsintern konteringsfeil). 

2: Forklare underskuddet på Motivasjonskonferansen (et beregnet, bevisst underskudd, 

for å holde klubbenes egenandel lav, for å få flere deltakere). 

PS: Det gjøres oppmerksom på at nevnte «fotnoter» ikke påvirker selve 

regnskapsresultat.     

B 

 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 2 KIWANISSYNLIGGJØRING I SVERIGE: 

VG-Sverige, Mona Hurtig, var ikke tilstede, men hadde sendt en god rapport. 

Rapporten ble lest, og DS registrerte med glede at Divisjon Sverige er i ferd med å 

utvikle en god plan for klubbutvikling i Sverige, ved bruk av Kiwanisdukken.  

R 

DS 2 PREMIERING AV KLUBBER/DIVISJONER: 

Etter en god debatt ble det vedtatt og IKKE innføre formell premiering, verken på 

Divisjonsnivå eller Klubbnivå, for KIDN. 

Det er selvfølgelig VIKTIG å gi ros, men slik «ros» må være opp til den enkelte Divisjon 

og klubb, selv å bestemme/foreta. 

B 

DS 2 BUDSJETT 2017-18: 

Distriktskasserer Sverre, gikk igjennom budsjettet. 

Budsjettet ble justert i henhold til innspill fra DS, og deretter vedtatt. 

PS: Når det gjelder de mange unødvendige regnskapskonti fikk Sverre fullmakt til, i 

samarbeid med den nye regnskapsføreren, å forenkle hele regnskapsopplegget.    

B 

DS 2 REGNSKAPSAVTALE MED FIRMA EKSAKT REGNSKAP AS, RISØR: 

Avtale var utarbeidet i henhold til vedtak på DS 1, og avtaledokumentene ble signert. 

B 

DS 2 HAR KIDN ET «SIGNATURPROSJEKT» - OG I SÅ FALL HVILKET: 

Etter en MEGET god debatt ble det vedtatt å bruke KIWANISDUKKEN som KIDNs 

fremtidige «Signaturprosjekt». 

PR- og utdanningskoordinator, Humanitærkomiteen og Klubbutviklingskomiteen 

(gjerne sammen med guvernørkollegiet) fikk i oppgave å lage et utkast til 

prosjektfremdrift (gjerne med økonomikonsekvens) til DS 3. 

B 
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DS 2 ENDRING I KONVENTDELTAKERES «FASTAVGIFT»: 

Beløpet er for tiden kr 200 pr deltaker, og skal dekke utgifter den aktuelle 

Konventprosjektkomite har til underholdning, blomster, bord – og scene-pynt o.l. 

Det ble vedtatt å heve denne «fastavgiften» til kr 250 – gjeldene fom Konvent 2018.  

B 

 INNKOMNE SAKER  

DS 2 STANDARDFORMAT VEDR UTSENDING AV DOKUMENTER. 

Det ble vedtatt at KIDN benytter pdf-filer ved all utsending av dokumenter. 

Der det kan være behov for mottaker å revidere det aktuelle dokument kan det i tillegg 

sendes ut i «revideringsmodus», dvs Word, Excel o.l. 

B 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 2 NYTT FRA KI – KI-EF: 

Først hadde Counselor Ernest Schmid et fint innlegg om klubbutvikling.  

Stikkord her er «vilje til fornying – benytte aktuelle sosiale media – vær modig og gå 

utenfor din egen «komfortsone»». I tillegg påpekte han (og viste på en artig måte) 

viktigheten ved utnytte resursene på riktig måte – i felleskap (alle drar i samme 

retning). 

PS: Dette er jo det samme som vår Klubbutviklingskomite lenge har «prediket»  

Nytt fra KI: 

Vårt KI-styremedlem Paul Inge fortalte fra sitt arbeid i KI-styret, og hvor det bl.a. hadde 

vært gjennomført et online-styremøte (go to meeting), med godt resultat. 

Nytt fra KI-EF: 

Det viktigste i KI-EF er gjennomføringen av ny organisasjonsform med KI, i tillegg til at 

KI-EF er i ferd med å formalisere/utvikle prosjektet «Happy Child» - for øvrig et 

prosjekt som på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt for KIDN (se referat fra DS 1). 

Neste guvernør Steinar, sammen med distriktskasserer Sverre og distriktssekretær Dag, 

hadde vært i Praha på tillitsvervsopplæring. Et greit opplegg. 

R 

DS 2 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2018: 

Neste guvernør Steinar, ga en kort informasjon, og henviste til info som var sendt ut til 

alle klubbene. 

Både Steinar og PR – og utdanningskoordinator Hilde, oppfordret Viseguvernørene til å 

påvirke kommende tillitsvalgte (Kiwanisåret 2018-19) til å melde seg på denne 

VIKTIGE konferansen. 

Det kommer mer info etter hvert.  

R 

DS 2 DISTRIKTSKOMITEER/AKTUELLE TILLITSVERV – BEHOV FOR FLERE 

KANDIDATER: 

Dette fremkom på DS 1: 

For å styrke «Team 2017-18» (og fremtidige «team») slik at teamet kan utføre nødvendige 

oppgaver, er det behov for flere personer. Det gjelder spesielt følgende tillitsverv: 

PR – og Utdanningskoordinatorvervet MÅ bestå av 2 personer (for tiden er det kun en person). 

Meld dere på  

Klubbutviklingskomiteen: Her MÅ vi ha minst 3 personer til  (gjerne to fra Østlandet + en fra 

Vestlandet). Meld dere på  

Distriktskasserer: Her MÅ vi ha en «assistent». Meld dere på  

Distriktssekretær: Dag Gladsø har annonsert at han trekker seg fra vervet med virkning fra 

Konventet 2019, og jo raskere vi får «avløser» jo bedre. Meld dere på  

 

R 
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Denne saken er så VIKTIG at den ble tatt opp på nytt på DS 2, og til vår store glede var 

det kommet forslag på assistent til distriktskasserer: Bård Ekeberg Nilsen, KC-Skien. 

Bård ble ønsket velkommen. 

MEN – som dere ser så er det fortsatt flere komiteer som mangler medlemmer, og i 

tillegg ønsker vi en assistent til vår dataguru Roar Hansen – KC-Åsgårdstrand (lage 

diplomer o.l.), og det er vårt håp at vi har alt på plass innen DS 3 (mai 2018). 

DS 2 KIDNs FACEBOOKSIDE – HVEM SVARER PÅ INNKOMNE SPØRSMÅL PÅ 

DENNE SIDEN: 

Distriktssekretæren fikk fullmakt til å svare på aktuelle henvendelser, og skulle det 

komme spørsmål av mer «formell» karakter vil distriktssekretæren benytte 

Lovkomiteen eventuelt Guvernørkollegiet som resurs. 

B 

DS 2 AKTIV JULEMORRO – 2017 – HEISTADMOEN 

DS har tidligere bevilget støtte til dette prosjektet, og leder for prosjektet (og president i 

KC-Kongsberg og Numedal) Ralph Castellan, fremla et meget ryddig og oversiktlig 

regnskap for gjennomført prosjekt. 

R 

 EVENTUELT  

DS 2 1: BRUK AV FORKORTELSER: 

Det har vært litt forvirring rundt bruken av forkortelsene KIDN (Kiwanis International 

District Norden) og KDN (Kiwanis District Norden). 

Det ble vedtatt å benytte KIDN, og distriktssekretæren gjennomfører dette på alle 

aktuelle dokumenter.  

2: KAN KVARTALSRAPPORTSKJEMAET FORENKLES: 

Distriktssekretæren fikk i oppgave å sjekke med webmaster om skjemaet kan forenkles. 

 

Ingen andre vesentlige saker ble behandlet. 

B 

 

 

 

B 

 

 

 MØTET HEVET 

Guvernør Heidie måtte forlate møtet før slutt (skulle delta på KC-Haldens 50-års 

jubileum), og før hun reiste takket hun for flotte innspill, god møtedisiplin og gode 

beslutninger, - og ønsket alle vel hjem    

Hilde Meyer ble spesielt takket for sitt arbeid som tolk for Ernest Schmid.  

Leder av Lovkomiteen, Eivind, ledet møtet frem til møteslutt. 

 

 

Referent: Dag Gladsø – distriktssekretær    

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) - B (beslutning/vedtak) - DM (divisjonsmøte) - DS (distriktsstyret) - 

VG (viseguvernør) - KIDN (Kiwanis International District Norden) - KI (Kiwanis International) - 

KI-EF (Kiwanis International European Federation) - KCF (Kiwanis Childrens Fund) - 

KCF-E (Kiwanis Childrens Fund – Europe) - SKCFN (Stiftelsen Kiwanis Childrens Fund Norden) 

- BC (Burn Camp) - MHU (Mental Helse Ungdom) 


