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Distriktssekretær 2017-2018 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 garver – etter skattelovens § 6-50)  

 

Distriktssekretæren           www.kiwanis.no 

   

 
Referat fra Distriktsstyremøte nr. 3 - 2017-2018   

Tid:  Lørdag den 5. mai 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 

Tilstede VG-Buskerud Torbjørn Hauge  Tilstede  

Neste guvernør Steinar 

Birkeland 

Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Sverre Hauger  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  

Tilstede VG-Vestfold Darren Litherland Tilstede 

Humanitærkomite-leder Brit Rogn Invitert-ikke 

tilstede 

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Ikke 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 

Utanningskoord. 

Hilde Meyer Invitert -  

tilstede 

Konventkomite-leder 

 

Tore Vågsmyr Invitert-ikke 

tilstede 

Kiwanisnytt- 

redaktør 

Ludvik Ervik Invitert-ikke 

tilstede 

ANDRE: 

Terje Ringsby – medlem Klubbutviklingskomiteen. 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 14. 

Styret var beslutningsdyktig. 

 

 

DSNR SAK Mrk 

DS 3 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 3 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 3 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 2 ble godkjent uten bemerkninger.  
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DS 3 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Heidie håpet på et effektivt møte. Det er mange interessante saker på 

dagsorden, og alle sakene skal selvfølgelig få den behandlingstid respektive saker 

krever, men hun ba om at vi var behandlingsstrukturerte, slik at tidsskjema holdes. 

 

 FASTE POSTER:  

DS 3 LOVKOMITEEN: 

I forbindelse med det nye «Personlovdirektivet» (GDPR), hadde komiteen utarbeidet 

forslag til rutiner/dokumentasjon for KIDN og klubbenes 

behandling/oppbevaring/sletting av personopplysninger og andre sensitive 

opplysninger. Eivind fremviste forslaget, som ble bifalt av DS. 

Komiteen fikk fullmakt til å utarbeide et avtaleskjema som klubbene skal bruke overfor 

sine medlemmer (ALLE klubbmedlemmer må signere på dette skjema). 

PS: Aktuelle dokumenter og annen info om denne saken ligger på KIDNs nettsted, 

under menypunktet «Personvern». 

OBS: Det ble vedtatt å slette KIDNs egen medlemsopplysningsdatabase, slik at vi KUN 

benytter KI-databasen, - og distriktssekretæren, medlemsansvarlig, guvernøren og leder 

av Lovkomiteen fikk fullmakt til å finne en god løsning på denne saken. 

 

Videre tok Eivind opp spørsmålet om hvilken fullmakt DS gir til aktuelle delegater fra 

KIDN til årets KI-Konvent, for følgende lovendringsforslag: 

1: En person kan ikke lenger sitte i et toppverv og samtidig stille som kandidat til et 

annet aktuelt toppverv: Delegatene stemmer FOR. 

2: Innføring av familierabatt på KI-kontingenten: Delegatene stemmer FOR. 

3: Hvis et distrikt ikke kan stille kandidat til ett toppverv i aktuelle distrikt, vil KI overta 

administrasjonen av det aktuelle distriktet frem til kandidat er valgt.: Delegatene 

stemmer FOR.  

Når det gjelder personvalg på KI-konventet gir DS delegatene fullmakt til å stemme 

etter beste vurdering. 

B 

DS 3 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteens rapport var utsendt som saksvedlegg, og ble tatt til etterretning. 

PS: Restlager av Kiwanisdukker som KIDN Prosjektgruppe har bestilt (ca 250 dukker) 

vil bli benyttet i Divisjon Sverige (har svensk tekst). 

Det ble videre bestemt å sette inn en ekstra «rubrikk» i guvernørens kvartalsrapport, 

der Kiwansidukker som Humanitærkomiteen og/eller KIDN Prosjektgruppe leverer 

direkte til sluttbruker, vil bli synliggjort. 

PS: Klubbene skal fortsette å rapportere sluttbrukerleverte Kiwanisdukker på samme 

måte som tidligere. 

OBS: VG-Vestlandet, Dagfinn Bergkvist, var forhindret i å være med på møtet, men det 

forelå en rapport som ble lest, og tatt til etterretning. 

B 

DS 3 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiteens rapport var utsendt som saksvedlegg, og ble tatt til etterretning. 

For raskt å kunne komme i gang med hjelp til klubbene fikk komiteen en oversikt, fra 

hver av de tilstedeværende VG, over klubber som har behov for klubbutviklingshjelp, 

og komiteen vil ta kontakt med de aktuelle klubbene.  

Det er også viktig å merke seg at klubber som «sliter» kan søke hjelp hos naboklubber.   

R 
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DS 3 KIDNs PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppens rapport var ikke utsendt som saksvedlegg, men var ankommet 

distriktssekretæren i ettertid. 

Gruppens rapport ble lest, og viser bl.a. at det er sendt inn 2 søknader til ExtraStiftelsen, 

hvor resultatet vil foreligge i løpet av juni 2018.  

Det ble også minnet om at klubber kan søke KIDN om midler til egne, humanitære 

prosjekter. 

DS hadde ingen bemerkninger til rapporten.    

R 

DS 3 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

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

rapporteringen til KI fungerer meget bra. 

OBS: Det ble minnet om (se referat fra DS 2) at det ikke er behov for å fylle ut gamle 

«medlemsregistreringsskjemaer» - det er bare å sende aktuelle 

meldinger/endringsmeldinger (navn, adresse, tlf, e-post) til medlemsreg@kiwanis.no .    

R 

DS 3 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Komiteens rapport var ikke utsendt som saksvedlegg, men var ankommet 

distriktssekretæren i ettertid. 

Rapporten ble lest, og den viste at komiteen i perioden ikke har behandlet vesentlige 

saker. 

DS hadde ingen bemerkninger til rapporten.      

R 

DS 3 WEBMASTER: 

Webmasters rapport var utsendt som saksvedlegg, og ble tatt til etterretning.    

R 

DS 3 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Rapporten var utsendt som saksvedlegg, og ble tatt til etterretning.  

R 

DS 3 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Kollegiets rapport var ikke utsendt som saksvedlegg, men guvernøren redegjorde for 

kollegiets arbeid siden forrige DS-møte. 

Kollegiet har i hovedsak hatt fokus på saken om behandling av personopplysninger og 

andre sensitive opplysninger (se også pkt «Lovkomiteen»). 

I tillegg arbeides det med oppdatering av Strategidokumentet (skal revideres på DS 1 

2018-19).  

DS hadde ingen bemerkninger til redegjørelsen.  

R 

DS 3 KONVENTKOMITEEN: 

Rapporten var ikke utsendt som saksvedlegg, men var ankommet distriktssekretæren i 

ettertid. 

Rapporten ble lest, og den viser at Konventene i Tønsberg (2018) og Bergen (2019) er i 

rute. 

Når det gjelder Konvent-2020, så fikk Divisjon Sørlandet frist til å sende formell søknad, 

til DS 3 (se ref. DS 2).  

Konventkomiteens rapport kunne oppfattes som en søknad, og VG-Sørlandet, Karl 

Petter, redegjorde for fremdriften så langt. 

Selv om det i søknaden ikke fremkom konkrete deltakerpriser, ble søknaden innvilget, 

og Divisjon Sørlandet kunne dermed fortsette sitt arbeid med å arrangere Konvent i 

2020. 

PS: Leder for prosjektkomiteen for Konvent-2018, Hilde, minnet om fristen til å melde 

seg på (1. juni 2018), og ba viseguvernørene appellere respektive klubber til å stille. 

Det blir bl.a. mye bra Kiwanissynliggjøring under «Barnas Dag» på Tønsberg Torv   

B 

mailto:medlemsreg@kiwanis.no


4 
 
 

DS 3 PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR: 

Rapporten var utsendt som saksvedlegg, og ble tatt til etterretning.  

Det forelå spørsmål om innkjøp av Kiwanisbanner/flagg (med korrekt logo), og 

koordinator Hilde fikk fullmakt til innkjøp av 2 stk banner (ca 4,5m x 1,6 m – hvit) 

+ 2 stk flagg-banner (1mx6m – blå).  

Rapporten viste at vår PR- og utdanningskoordinator fortsatt jobber svært aktivt, og at 

dette vervet er et nyttig verv i KIDN. 

B 

DS 3 STIFTELSEN KIWANIS CHILDRENS FUND NORDEN: 

Rapporten var ikke utsendt som saksvedlegg, men ankommet distriktssekretæren i 

ettertid. 

Rapporten ble lest, og viste bl.a. at «Fondet» har fått godkjent navneendring, og heter 

nå formelt «KIWANIS CHILDRENS FUND NORDEN». 

Rapporten viste også at det så langt er bevilget NOK 34.300, fordelt som følger: 

KC-Bamble Konvalen (nye møbler i et bokollektiv for demente): kr 10.000 

Trondheim Cheerleadingklubb (reise til Tyskland): kr 1.500 

Korpsfestival i Lillehammer (korps for personer med funksjonsnedsettelse): kr 20.000 

Autismeforeningen i Trondheim (kinobesøk): kr 2.800 

 

DS 3 FINANSKOMITEEN: 

Det forelå ingen rapport, men distriktskasserer Sverre Bakke redegjorde for den 

utfordrende prosessen med overgang til ny regnskapsfører, og overføring av aktuelle 

bankfullmakter. En tid – og resurskrevende prosess som nå endelig var ferdig. 

Det fremkom spørsmål om hvorfor det ikke var utsendt tidsfristinfo til klubber vedr 

innrapportering av skattefrie gaver. Sverre sjekker saken og sørger for at en slik 

utsending blir nedfelt som en av distriktskasserers faste rutiner.  

Det fremkom også spørsmål om hvorfor det fortsatt står midler på en av KIDNs 

bankkontoer for prosjektet «Eliminate». Sverre sjekker saken.  

Sverre fikk også fullmakt til å sjekke om KIDN bør bytte bankforbindelse, bl.a. med 

tanke på å oppnå bedre rentebetingelser. 

PS: Neste guvernør, Steinar B. ba de VG som så langt ikke har sendt inn sine 

aktivitetsplaner/budsjetter for 2018-19, om å gjøre dette snarest.  

R 

DS 3 REGNSKAP MOT BUDSJETT 2017-18: 

Budsjettdokumentet var utsendt som saksvedlegg, men pga misforståelse var ikke 

korrekte sammenlignbare regnskapstall satt inn, og dokumentet var dermed ikke godt 

nok som grunnlag for behandling. 

Distriktskasserer sørger for at dette dokumentet blir korrekt, og sender det til 

distriktssekretær, som sender det ut til klubbene, raskest mulig. 

R 

DS 3 REGNSKAP 2016-17: 

Regnskapsdokumentene er tidligere godkjent, og aktuelle fotnoter (ref DS 2) var nå satt 

inn. 

Det forelå signert revisorberetning, som ble lest av distriktssekretæren. 

Revisorberetningen viste at regnskapet er revisorgodkjent uten anmerkninger.  

Aktuelle regnskapsdokumenter vil bli utsendt sammen med andre aktuelle 

årsmøtedokumenter, til formell godkjenning på Årsmøtet 2018.  

 

 

     

R 



5 
 
 

 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 3 KIWANISSYNLIGGJØRING I SVERIGE: 

VG-Sverige, Mona Hurtig, var ikke tilstede, men hadde sendt en rapport som viser at 

det pga forskjellige omstendigheter, ikke har vært fremdrift i klubbutvikling i Divisjon 

Sverige, siden DS 1.  

Guvernøren (gjerne med hjelp fra Klubbutviklingskomiteen og/eller prosjektgruppen 

for «Kiwanisdukken som signaturprosjekt») fikk fullmakt til å ta kontakt med Divisjon 

Sverige for å finne gode løsninger på fremdriften av Klubbutvikling i Divisjon Sverige.  

R 

DS 3 KIDN - SIGNATURPROSJEKT: 

DS 2 vedtok at Kiwanisdukken skal være KIDNs «Signaturprosjekt», og det ble nedsatt 

en gruppe som skal ha ansvaret for utvikling/synliggjøring av signaturprosjektet. 

Klubbutviklingskomitemedlem Terje og PR- og utdanningskoordinator Hilde, viste 

frem en MEGET god fremdriftsplan for gjennomføring av prosjektet. 

OBS: Det vil bli utsendt en egen info om hvordan klubbene skal forholde seg, men her 

kan nevnes noen stikkord: 

Gjøre Kiwanislogoet (K) positivt knyttet til Kiwanisdukken. 

Kjøpe inn 5.000 pins som viser Kiwanisdukken + logo. 

Lage ny Kiwanisdukkebrosjyre + en pinsalgsinfo som klubbene kan bruke. 

B 

DS 3 STYRKING AV DISTRIKTETS KOMITEER O.L.:  

På DS 2 ble det annonsert at distriktskasserer hadde fått en «assistent»: Bård Nilsen KC-

Skien  

Nå har også distriktssekretæren fått sin «assistent»: Stig Bjorstad KC-Oslo  

PR- og Utdanningskoordinator har også fått sin «assistent»: Åge Breiby KC-Oslo Syd  

Det mangler imidlertid både leder og flere medlemmer til Klubbutviklingskomiteen for 

2018-19. Denne komiteen er så VIKTIG at DS håper på stor oppslutning. Ta kontakt    

R 

 INNKOMNE SAKER  

DS 3 KIWANISSYNLIGGJØRING – CAMPINGVOGN: 

Klubbutviklingskomiteen fremmet forslag om innkjøp av en campingvogn som skulle 

dekoreres med Kiwanislogo, Kiwanisdukken og annen aktuell Kiwanisinfo, og som 

klubber/Divisjoner kunne benytte til sine aktiviteter (pris ca kr 40.000). 

Etter en god debatt ble det bestemt at et slikt innkjøp må forankres i klubbene, og under 

avstemning var det kun VG som avga stemme.  

Forslaget falt.  

B 

DS 3 DET FORELÅ FORSLAG OM Å TILDELE KASTRIOT FACI (KIWANIS 

ALBANIAHJELPENS KONTAKTPERSON I ALBANIA), ØIENMEDALJEN: 

Forslaget ble enstemmig godkjent, og guvernøren tar seg av saken. 

B 

DS 3 FORENKLING AV BANKFULLMAKTOVERFØRING: 

Gjeldende signaturfullmakt i KIDN er hele administrasjonen (guvernørkollegiet + D-

kasserer og D-sekretær (dvs styret som er innberettet til Brønnøysundregistrene). 

Det ble vedtatt å endre den formelle signaturfullmakten til å gjelde: 

Styreleder + to (2) styremedlemmer - i fellesskap. 

Distriktssekretæren sørger for å melde inn endringen til aktuelle myndigheter. 

B 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 3 NYTT FRA KI – KI-EF: 

Guvernør Heidie kunne melde at det ikke foreligger vesentlige saker. 

R 
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PR – og Utdanningskoordinator kunne melde at det var kommet en invitasjon fra KI-EF 

om deltakelse på Youth Camp. 

Dette er en «Camp» for ungdommer, ikke bare for Kiwanismedlemmer, men også for 

ungdommer der Kiwanis er involvert, f.eks. som sponsor. 

Klubber som er interessert i å delta kan søke om støtte hos KIDN. 

Mer info: Se vedlegg  

 EVENTUELT  

DS 3 1: DIVISJON BUSKERUD BER OM MER OMFATTENDE SAKSGRUNNLAG FOR 

SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ DS-MØTER: 

Distriktssekretæren ga uttrykk for glede over at klubber «bryr seg», og tar ønsket 

positivt til etterretning   

 

2: KC- KONGSBERG OG NUMEDAL ER NEDLAGT, OG KLUBBENS SAMARBEID 

MED KONGSBERG AKTIVITETSPARK ER AVVIKLET. 

DET FREMKOM SPØRSMÅL OM KIWANISKLUBBER FORTSATT KAN 

BENYTTE KONGBERG AKTIVITETSPARK: 

Tidligere president i KC-Kongsberg og Numedal, Ralph Castellan, kunne melde at det 

er fult mulig å benytte seg av (delta) på aktiviteter i Kongsberg Aktivitetspark. 

Se mer på www.kapas.no  

 

Ingen andre vesentlige saker ble behandlet. 

 

 

 

 

 

 

 MØTET HEVET 

Guvernør Heidie takket for et meget godt og behandlingsstrukturert møte, og kunne 

heve møtet ca en halv time før tidsskjema   

Alle ble ønsket vel hjem  

 

 

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) 

http://www.kapas.no/

