
KiWa n iS District Norden

ÅnsnappoRT "LovKoMITTEEN', zo 1 6 -zoL7
Kommittdn har bestått av Goran Hurtig, KC Karlstad som ordfrirande och Paul lnge Paulsen, KC Askøy
och Asbjørn Schjølberg, KC Elverum som medlemmar.

Distriktsstyrelsen gav kommitt6n vid verksamhetsårets bdrjan fdljande uppgifter:
Kommitt6n skall utgdra ett resurscentrum frir hela distriktet och alla dess nivåer genom att

r St<idja Distriktss§relsen i dess arbete genom att avge yttrande 6ver remisser, besvara korta

frågor utifrån kommittdns kompetensområde samt, vid behov, ta initiativ till årenden att
behandlas av styrelsen

o Vid behov sttidja divisioner och klubbar i deras arbete genom att besvara frågor utifrån
kommitt6ns kompetensområde samt på begåran aktivt delta med råd i divisionerVklubbars
arbete

o Kommitt6n samarbetar med och stddjer utifrån sitt kompetensområde dvriga kommitt6er i

distriktet

o Kommitt6n håller sig kontinuerligt informerad om eventuella fiiråndringar vad gåller Kl och

KI-EF stadgar, policy och procedurer samt informerar om dessa på alla nivåer i distriktet.

U nder verksa m hetså ret 2015-2017 ska ll kommitt6 n så rskilt:

o Fullfdlja arbetet med distriktets stadgarllover, som antogs vid årsm6te 2015, genom att
fortsatt utarbeta dokumentet "Fdreskrifter och allmånna Råd".

StOd till Distriktsstyrelsens arbete har l6sts genom att ordf6randen kallats till samtliga styrelsemdten.

Dårigenom har också divisionerna kunnat tåckas in.

Måluppfyllelse: tOOc%

St6d till Divisioner och klubbar har l6sts fråmst genom e-post och telefonsamtal. Frågorna har berdrt
tolkning av stadgar.

Måluppfyllelse: 75 %

Samarbetet med ovriga kommitt6er i distriktet har varit begrånsad och vid behov skett via e-post och

telefon.

Måluppfyllelsez ffi96

Kommitt6n har hållit sig kontinuerligt informerad om eventuella f6råndringar vad gåller Kl och KI-EF

stadgar, policy och procedurer genom ett mycket positivt samarbete med Kiwanis tnternational
kontor, lndianapolis och Regional-service-Center, Gent. Få friråndringar, som påverkar distriktets
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arbete, har genomfOrts.

Måluppfyllelse: lil}%

Uppgiften att ta fram "Fdreskrifter och allmånna Råd" f6r distrikt har succesivt l6sts genom att ge

distriktsstyrelsemdten underlag får beslut i ddana frågor som påverkar delar av dokumentets

utformning.

Måluppfyllelse: 10O %

Del av kommittdns arbete har bestått i att ge Guvern6ren underlag f6r diskussione'r i XI-EF styrelse.

Den sedan 2015-2015 fortsatta debatten har handlat om f6rclag att åndra KI-EF stadgar f6r
bemanning av Kl fasta styrelseplatser fdr Region Europa och fiiråndring av KI-EF mot en mer

sjålvståndig organisation - Kl-E.

Måluppfyllelse: 1fi}X



ffiKiwanis
Komiteleder Brit Rogq Risøytoppen zb, 3z9o Stavem humanitar(6 kiwanis.no

Tlf:+47 gzSg zggz

Stavern 24.07.17

Årsrapport fra Humanitærkomiteen - 2016.17

Komiteen har f6lgende medlemmer:
Brit Rogn - komiteleder. Ansvarlig for MHU, KA, og Kiwanisdukken.
Ronald Sydow - komitemedlem. Ansvarlig for Burn Camp.

Dagfinn Bergkvist - komitemedlem. Ansvarlig for Kiwanismodellen.

MANDAT-ARBEIDSOPPGAVER (revidert på DS 2 2016-17)
Komiteen er et ressurssenter for klubbenes humanitære prosjekter/aktiviteter, og er kontaktorgan for
Kiwanis lnternational District Nordens (KIDN) fellesprosjekter.
KOMITEEN SKAL:

1: Fremskaffe informasjonsmateriell som er nødvendig for å gjennomføre KIDN's vedtatte humanitære
fellesprosjekter. Komiteen må ha et nært samarbeid med klubbene og med andre aktuelle komiteer.
2: Gjennom deltakelse på divisjonsmøter, interklubbmøter og ved besøk i klubbene, sørge for å formidle god

informasjon og godt materiell til støtte for klubbenes egne prosjekter/aktiviteter.
3: Ha ansvar for å koordinere alle humanitære fellesprosjekter/aktiviteter som KIDN til enhver tid har
vedtatt/inngått.
4: Bidra til at Kiwanis sitt navn og logo kommer til syne, i enhver sammenheng der det er naturlig.
5: Ved forespørsler vedr. Kiwansidukken skal komiteen sørge for at forespørrer får tilsendt dukker, og
samtidig informere Klubbutviklingskomiteen og aktuelle Viseguvernør, for dermed å vurdere kostln$te av å

opprette en kontakt med tanke på nyklubbdannelse på det aktuelle stedet" PS: Komiteen har
egenbudsjettpost, øremerket Kiwanisdukken.
KOMITEENS MÅLSETNING FOR 2OL6.t7:
A: Koordinere Kiwanisdukkeproduksjon.
B : Videreføre << Kiwa n issyn I iggjøri ng» gje n nom Kl D Ns h u ma n itære fel lesprosjekte r.

KOMITEEN HAR EGEN BUDSJETTPOST.

Det var planlagt 4 møter i perioden, men kun gjennomført 2. Dette har sin bakgrunn i lite innkomne
saker, samt lite behov for oppfølging av tidligere saker.

Komiteens medlemmer har hatt hvert sitt fagområde, men vært forpliktet til å omtale alle
prosjektene under klubb / div§onsbesøk.

Kiwanisdukken:
Det er foreløpig (pr. kv.3), i følge årets Guvemen, blitt utlevert totalt 2778 dukker.
I tillegg er det utlevert L80 dukker direkte fra humanitærkomiteen.
Det er enkelt nye utleveringssteder.

Burn Camp (BC):

Årets sommerleir ble gjennomført i Trondheim i uke2-7.

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)
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Bakgrunn for denne plasseringen var en ekstern sponsor som ønsket leiren lagt til denne regionen. Fra og
med neste år er de tilbake iStavern.
Kiwanis klarte også i år å oppfylle ønsket fra BC om et bidrag på kr. 250.000,-

Mental Helse ungdom {MHU}:
MHU sommerleir gjennomføres årlig på Bjerkely Folkehøyskole, Flisa.

Kiwanis har innsamlet, og overført kr. 200.000,- gjeldende årets sommerleir.
Det er et stort behov for tiltak rettet mot barn og ungdom med psykiske lidelser, og vi registrerer at midlene
visamler inn er med på å gjøre en forskjell.
SamarbeidsaWalen mellom KIDN og MHU skal opp til ny vurdering på årets konvent
Sommerleiren hadde 10-årsjubileum, og representanter for Humanitærkomiteen samt neste guvernør Heide
Ringsby var tilstede.
Heidie overrakte vår sjekk på Nok 200.000.
Terje Ringsby, president i KC-Brunlanes holdt et innlegg om klubbens ungdomsgruppe.
Det var hyggelig å registrere at deltakernes T-skjorter nå endelig hadde fått Kiwanislogoet.

Kiwanis Albaniahjelpen (t(A) :

Avleverer egen rapport

Kiwanismodellen:
Humanitærkomiteen registrerer at de fleste klubbene i Kiwanis District Norden, har aktiviteter som naturlig
faller inn under Kiwanismodellen. Prosjektet er med på å sette Kiwanis på "humanitærkartef i Norge, og
kan være et nyttig middel med tanke på vekst.

Avslutningsvis registrerer komiteen at det er liten etterspørsel etter besøk fra komiteens medlemmer, både
på klubb, og divisjonsnivå. Her er det rom for en forbedring.

For humanitærkomiteen

Brit Rogn

Leder



ffiKiwanis
Komiteleder Roar Hansen Karl Uchemannsvei zo 3179 Åsgårdstrand Mobil 9o6z3oz2 e-post Loar-har(Oonline.no
Komitemedlem RogerBerg Lønneveien4S 3179Åsgårdstrand Mobilttf464z4z88 e-post roge-ba(åonline.no

Å}gårdstrand 1ta72ol7

Årsrapport fra Klu bbutviklingskomiteen 2016-2017

Klubbutviklingskomiteen har besøkt 6 enkelt klubber

og 2 Divisjonsmøter, deltatt på konvent Mastemyr

DS møter, og konferansen i Drammen inneværende Kiwanis år 2016-2017.

Vi har hatt mange gode diskusjoner og meningsutvekslinger i klubber som vi

har besøkt.

Vi har kontakt med flere klubber som ønsker hjelp å støtte og får det

etter våre besøk, noe vi setter stor pris på.

Vi har ved flere anledninger samarbeidet med Humanitærkomiteen

Brit Rogn KC Larvik BØken og Ronald Sydow KC Brunlanes.

Under konferansen i Drammen 22. april fikk vi til en menings utveksling

med deltakerne, med fine innlegg og tilbakemeldinger.

Vi har lovet den nye klubbutviklingskomiteen hjelp og støtte

når de setter i gang.

Takk for oss Kiwanis hilsen

Roger & Roar

District Norden Org. nr: 983757 :..89
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@ KtwANts Distrikt Norden
VEIEN FREMOVER - IGITBBEN I FOIruS Prosjektkoordinator Ralph Castellan, Tlf.: 482 64 493
prosjektkoordi nator@kiwanis,no

Org nrr 983 757 tBg
nrsrar,kiwanis.no

Kongsberg den L0.8.2017

ÅnsRRppoRr moru pRogErroRuppr:

Alle løpende prosjekter er fulgt opp i henhold ti! de krav bidragsytere stiller. Det ble til våren
Extratildeling sendt inn tre sØknader. Dessverre nådde ingen av de søkte prosjekter helt i må|.
Det planlegges å sende inn fire sØknader til Extrastiftelsen slik det kan se ut pr. i dag. Det vil bli
sendt inn to sØknader til Gjensidigestiftelsen vedr. Kiwanis Ferie- og Fritidssenter.
Det bør arbeides mer med å få klubbene til finne gode prosjekter det kan søkes midler til da det ser
ut til at klubbene pr i dag ikke utnytter denne muligheten fullt ut.
Prosjektgruppen vil fortsette arbeidet med å tilrettelegge for ajourføring av tilskuddsordninger i

henhold til tilskuddsportalen.
Prosjektgruppen vil kunne besøke de klubbene som melder sin interesse for å få mer informasjon og
støtte i arbeidet med å finne gode samarbeidsprosjekter videre framover.
Extrastiftelsen har fra og med innebærende år to søknadsfrister for sine tildelinger og disse er L5.3
og 15.9.

Gjensidigestiftelsen har sin årlige frist den 15.9.
Vi mener at dette arbeidet er svært viktig for den fremtidige rekrutteringen og promoteringen som
klubbene selv har etterlyst over lengre tid. Hovedmomentet her er at dette ikke gjør seg selv men
det må arbeides bevisst og målrettet for å få dette til.

Med hilsen
Ralph Castellan

Prosjektkoordinator.

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktiW arbeider for barn og unge
Distriktets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver- etter skattelovens § 6-So)



ffiKiwanis

Webmaster

1.

Asbjørn Schjølberg. Simleveien 42, 2406 Elverum webmaster@kiwanis.no
Tlf:+47 91 69 07 10

Elverunu l7.juli2017

Ånsn,I.rponr f,'RA NETTANSvARLIGiwEBMASTER

Gjelder Kiwanisåret 2015 - 2017

Ansvarloppgaver i h t mandat
Ansvar for distriktets nettsatsning, og for opprettelse av nettsteder, sider på sosiale medier og system for
elektronisk post.

Er KIDNs rådgiver i spørsmål om databruk, nettsteder, sosiale medier og elektronisk post.

Administrasjon og ajourhold av alle aspekter ved KIDNs nettsted, heri inngår også opprettelse av andre
brukere på nettstedet etter behov.
Administrasjon og ajourhold av KIDNs sider på sosiale medier og tilordning av sideroller der det anses
praktisk og ønskelig, herunder opprettelse og administrativ bistand til egne nettsteder for klubbene
(subdomener) og evt. andre som det anses tjenlig å opprette egne nettsteder for.
Administrasjon, drift og ajourhold av et eget e-postopplegg for KIDN.

Som webredaktør å legge ut og oppdatere innhold på KIDNs nettsted og sosiale medier etter innspill fra
andre i organisasjonen.
Ansvar for planlegging administrasjon oB gjennomføring av opplæring og undervisning i webfag
innen KIDN, i nødvendig utstrekning.

Generelt
Ny utforming av nettsider for KIDN ble iverksatt 27. juni 2014; nytt nettsted i plattformen Word Press.

Samtidig ble det iverksatt oppsett av subdomener/egne nettsteder for klubbene etter deres ønsker/behov.
Kiwanisåret 2016 - 2017 har vært et rent driftsår for våre elektroniske medier/hjelpemidler. Håndboken for
webredaktører er vedlikeholdt i løpet av året; første komplette utgave ble utgitt 24. januar 2015.

I løpet av året har systemene med få unntak - både nettsteder og e-post - teknisk sett fungert meget bra.

Det er også dette året opprettholdt egne sider på Facebook og Twitter for KIDN.

Status KIDN. Ved periodens slutt har derfor KIDN et velfungerende, oppdatert, modernisert, forenklet og

tilpasset opplegg for nettsted og er aktiv på de mest vanlige sosiale medier.

Nettsteder for klubbene
Oppsett av nettsteder for klubber o. a. startet i oktober 2014. Etter en prøveperiode fikk alle klubber
invitasjon til å opprette egne nettsteder. Ved slutten av forrige kiwanisår hadde 27 klubber etablert eget
nettsted i det nye systemet, mens 10 klubber hadde nettsted hos andre leverandører.
I løpet av siste år har 3 klubber gått over fra egne sider til vårt system slik at det nå er 30 klubber som har

nettsted under kiwanis.no - 7 (evt. flere) har nettsteder hos andre leverandører. Dette betyr at til sammen ca

37, så langt vi vet, nå har tatt i bruk internett og benytter egne nettsteder.
Klubbenes nettsteder er fullstendig frittstående og ikke avhengig av distriktets nettsted. Oppsettet er
imidlertid felles og konstruert etter samme mal. lnnenfor malen og plattformens muligheter er det derfor
helt opp til den enkelte klubb hvordan nettstedet utvikles og fremstår for allmennheten og medlemmene.

Utgiftene inngår i det som KIDN betaler til leverandøren, og er altså gratis.

Graden av utnyttelse og bruk av klubbenes nettsteder varierer svært mye. Ca {3 kan betegnes som

tilfredsstillende, og noen få er veldig gode.

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)

2.

3.
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4. Opplæring
Opplæringen innledningsvis ble gjort giennom håndboken utviklet av webmaster og ved enkelte samlinger i

noen divisjoner slik forrige rapport viser. Det har ikke vært slike samlinger i inneværende periode. Det har
sporadisk vært gitt støtte pr. telefon til 2-3 klubber som har hatt problemer. Det kan synes som om
håndboken dekker det største behovet for de som arbeider aktivt med sine nettsteder.

5. E-post
KIDNs e-postsystem, med Domeneshop som leveran dør, har i perioden virket utmerket og etter hensikten.

6. §osiale medier
KIDN har i flere år hatt egen side på Facebook. Her kan en registrere en pen stigning i antall personer som er
inne på siden og som benytter den. Potensialet er imidlertid enda stort og antall besøkere kan uWides kraftig
dersom flere av medlemmene øker bruken av Facebook og deler saker med sine venner.
Bruken av KIDNs side på Twitter er svært begrenset, men den er verdifull i rollen som informasjonsredskap.

7. Administrativt
Webmaster er hovedadministrator for nettstedet. I tillegg er distriktssekretæren medadministrator, samt at
to personer er lagt inn som "forfattere". Herunder har redaktøren for Kiwanisnytt rettigheter slik at
vedkommende kan legge ut Kiwanisnytt og andre ting på dertil oppsatte sider.
Det er fremdeles slik at det kommer inn svært få anmodninger om utlegging av stoff, og utnyttelsen av
nettsidene har ikke Øket i vesentlig grad siste år.

8. Konklusjon
Netttstedet og e-postsystemet til KIDN og klubbene har teknisk sett funksjonert godt meget godt i perioden.

Omtrent 2/3 av klubhene har nå eBne nettsteder - hos Kiwanis Norden eller hos andre.
Håndbok for webredaktører er ajourf6rt i perioden. Den kompletteres med nyhetsmeldinger fra webmaster.
KIDN har egne sider på Facebook og Twitter og er godt synlig i nettverdenen.
Utnyttelsen og bruk av nettetableringene er fremdeles beskjeden.

Asbjørn Schjølberg
Webmaster
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Tove Fiksdal

Årsrapport fra Medlemsansvarlig 2}t6-1l7

Kiwanis District Norden startet dette året med 1259 medlemmer.

Vier 63 klubber, 37 herreklubber, 9 dameklubber ogLT mix klubber.

Gjennomsnittsalder er 69,2.

Pr 31. juli er vi 1225 medlemmer. Vi har fått 46 nye medlemmer og 42har sluttet i dette Kiwanis året.

2 klubber slutter i år, KC Skedsmo med 17 medlemmer og KC Ås med 13 medlemmer.

Nordby 9. august 2017,

.-..*....--
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Tove F

Medlemsansvarlig KIDN

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge
(DistriKets norske klubber er godkjent som mottaker av skattefrie gaver - etter skattelovens § 6-50)

medlemsreg@ kiwanis.no
flf:+47 goB 48782

Nordby 9. august 2017

District Norden Org. nr: 983757 :.89

Fossekallen 43, N-e4o7 Vinterbro



PAST GLMRNøRKOMITf årsrap pott 2A16-117

Past Governors komit6 for 201G2017 bestar av ?2 medlemmer.

9 av disse har hatt tillittsverv i distriktet i Løpet av dette Kiwanisår: past guvernør,
distriktkasserer, lorrmann, prosjektgruppeleder, PR-konferansekoordinator, 3
viseguvemører og medlemsansvarlig.
Mange av oss har tillifts verv i våre respektive klubber.

Flere av oss er tilstede ved årsmøtet. Komiteen har møte / årsmøte i løpet av den
helgen. Aktivitetsnivået i kommiteen holdes vedlike via mail hvor informasjon og
referater fra distriktet blir videresendt.

Det er viktig å ha klart for seg at komiteen har kun en rådgivende rolle og har således
ingen direkte makt. Komiteen kan få oppdrag fra Distriktsstyret eller kan ta opp egne
aktuelle temaer.

Toae Filcsdøl

Komitdleder
Nordby, 8. august 2017



Årsra ppo rt Kiwa nisnytt : 2Ol6-2OLl

Målsetningen er 6 nr. i perioden, og det skal vi greie. Stofftilfanget fra klubber og divisjoner har vært
godt så det har ikke vært mangel på stofftilfang. Mye spennende som skjer i Distriktet, klubber og

divisjoner. Prøver å få til en lettlest avis med mye billedbruk. Distribusjon via mail og Facebook ser fra
redaksjonens side ut til å fungere.

Ludvik Ervik

Redaktør

Mtr Kiuuanisnytt

M[ Kiwani*nytt ffi
"#,*



Årsberetning fra Konventkomiteen for Kiwanis året 2A16-2017

Konventkomiteen har bestått av Guvernør Terje Kristian Thøning Christensen, Kiwanis Club Risør,
Distriktskasserer Paul lnge Paulsen, Kiwanis Club Askøy og nyvalgt leder Tore Vågsmyr fra Kiwanis
Club Svelvik

Leders hovedoppgave er å bidra til på best mulig måte at vi har klubber som er villige til å påta seg
ansvar for å arrangere konventene frem i tid. Dette er et arbeid som krever en del oppfølging. Det er
en kjensgjerning at det ikke er kø for å få lov til å arrangere våre årlige konvent. Guvernørens oppgave
er først og fremst å holde god kontakt med konventarrangøren i «sitt» konventår.

Etter avslutning av konventet 2016, ble det holdt en rask evaluering hvor prosjektkomiteen deltok
sammen med leder av konventkomiteen og representanter for neste års konventarrungør. Denne
overføring av erfaringer gir neste anangil nyftige innspill i forhold til sin planlegging av sitt
arrangement. For øvrig ble konventet på Mastemyr gjennomført på en god måte.

Konventarrangør i 2017 i Langesund, ledet av Steinar Johnsen, er der de skal være på nåværende
tidspunkt. De har god kontroll og et godt samarbeid med konventhotellet. Guvernør og
konventkomiteleder har fulgt prosjektkomiteen jevnlig siden høsten 2016.

Konventanangør i 2018 i Tønsberg, ledet av Hilde Meyer, er også godt i gang med sitt arbeid. Jeg får
referater fra komitemøter som holdes. Jeg har også besøkt ett av deres prosjektkomitemøter i vår.

Konventet i 2019 vil bli i Bergen. Komiteen ledes av Karl Dagfinn Bergkvist som i disse dager etablerer
sin prosjektorganisasjon og sender den formelle søknaden om å bli arangør. Undertegnede har bistått
med å skaffe arangementshotell med bra priser. Den observante leser vil se at fristen for å søke er
overskredet. Dette skyldes ulike omstendigheter, men leder har før fristen gikk ut undenettet komiteen
om at de ville søke.

Konventkomiteen minner om at fristen for å søke om å arrangere i 2020, er januar 2018. I henhold til
listen over hvem som naturlig står for tur, er det Divisjon Sørlandet som peker seg ut. Herved er
oppfordringen sendt.

Tore Vågsmyr 120717

Leder Distrikt Nordens Konventkomite.


