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NYE KIWANIS GRUNNREGLER 

 Formålet med Kiwanis International er å: 

 
 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. 

 



Kiwaniskunnskap 

Målet med Kiwanis International är at: 
  
  
Regel nr 1 - prioritera mänskliga och inre livsvärden føre materiella värden. 
  
  
Regel nr 2 - oppmuntra till at leva efter Den Gyllene Regeln: ”Gör mot andra vad 
du vill at andra skall göra mot dig”. 
  
  
Regel nr 3 - arbeta för en hög social, yrkesmässig och affärsmässig etik”. 
  
  
Regel nr 4 - bidra till at utveckla ett samhälls som bygger på omtanke og 
hjälpsamhet.  
  
  
Regel nr 5 - bidra till at skapa varaktig vänskap och bygga ett bättre samhälle for 
alla. 
  
  
Regel nr 6 – bidra till at skapa och bevara en sund offentlig opinion som leder til 
ökat samhällsansvar och rättvisa. 

 



Kiwaniskunnskap 

HVA ER KIWANIS? 
 

Kiwanis er en internasjonal 
humanitær organisasjon av frivillige 

som aktiv arbeider for barn og 
unge 



Kiwaniskunnskap 

HVA BETYR DET Å VÆRE I KIWANIS ? 

Kiwanis Internationals bylaws sier om KIs myndighet: 
 
• å lede, styre, holde oppsyn med og kontrollere KIs  
aktiviteter, eiendommer og fond  
 
 
• å opprette, holde oppsyn med og følge opp Klubber, 
Distrikter, Føderasjoner og andre gruppering m m.  
 



Kiwaniskunnskap 

HVA BETYR DET Å VÆRE I KIWANIS ? 

Kiwanis International skal bestå av Kiwanisklubber 
som er godkjent av KIs styre og chartret i samsvar 
med denne loven (KI Bylaws). 
 
-Når klubben er behørig organisert og godkjent av KIs 
styre ”skal klubben gis et charter  av KI, signert av 
Presidenten og Adm. dir. for KI”. 
 

- det er knyttet visse betingelser til godkjenningen og 
KI-loven lister 13 slike……… 
 
 



Kiwaniskunnskap 



Kiwaniskunnskap 

Når charteret er mottatt og 
akseptert: 

 
har klubben rett og plikt til  

å kalle seg kun: 
Kiwanis Club xxxxxxxxxx 

 
- og klubben skal, som en forutsetning 

for godkjenningen, forplikte seg til å 
følge opp KIs lover. 



Kiwaniskunnskap 

Om Distrikter heter det: 

Et distrikt er et geografisk område der 
Kiwanisklubber er tilknyttet av administrative 
årsaker. 
 
Distriktets aktiviteter og organisering eksisterer 
kun for å støtte de enkelte klubber og KI, i 
arbeidet med å realisere Kiwanis målsetninger, 
retningslinjer og mål, og skal ikke virke 
hemmende/dempende på den service som 
klubber og enkeltmedlemmer leverer. 

 



Kiwaniskunnskap 

Distriktet har som formål: 

Gjennom klubbene å realisere målsetningen for KI, 
og fremme de mål som KIDN, KIEF og KI til enhver 
tid har satt seg. 

Å styrke samhørigheten mellom klubbene m. m. 

Å støtte klubbene i vekstarbeidet ………... 

Å øke klubbenes deltakelse i de felles mål, program-
prosjekt og ledende prinsipper som KI har satt. 



Kiwaniskunnskap 

Klubbenes forpliktelser 

I KIs retningslinjer (procedures) fastslås det hvilke krav 
som stilles til klubb som ”oppfyller sine forpliktelser” 
 
• følge alle lover, vedtekter og retningslinjer (KI, KIEF,KIDN)……. 
• oppfylle forutsetningene i gjeldende Standard Klubblov 
• ha minst 15 medlemmer og ha netto vekst på minst 1 medlem pr år 
• betale kontingenter og avgifter i rett tid 
• ha minst 2 møter i måneden………… 
• styremøte 1 g. pr måned……. 
• holde administrative og humanitære midler adskilt…….. 
• Holde valg, rapportere og organisere klubben…… 
• alle tillitsvalgte deltar i klubbens treningsopplegg/utdanning 
• delta i distrikts og divisjonsaktiviteter, herunder delegater til konventer 
• fremsende alle pålagte rapporter til KI, Distrikt og Føderasjon. 



Kiwaniskunnskap 

Distriktsloven, art. XIV §5  

§ 5 Distriktet skal ikke pålegge klubbene noen 
 pengeforpliktelser utover det som er 
 etablert i denne artikkel, unntatt: 
 1: Ved to tredjedeler (2/3) av delegatenes 
 stemmer på et årsmøte. 
 2: Ved to tredjedeler (2/3) av stemmene i et 
 referendum sendt til alle klubbene i 
 Distriktet, og med godkjennelse av det 
 internasjonale styret. 
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Essensen av alt dette 
finner du på  

 
side 11 i håndboka 

 
Punktet  ”Distriktsloven” 



Strategi Distrikt Norden 

TEMA: 
 

STRATEGI 
DISTRICT NORDEN 

2013 - 2018 



DISTRICT NORDENS 

MOTIVASJONSKONFERANSE 2015 

Hvis du ikke vet hvor du skal – 

så er det det samme hvor du går! 



Strategi Distrikt Norden 

Bakgrunn 

Strategi = plan, opplegg, (krigskunst) 

 
Egentlig en plan for hvordan en gjør ”de riktige 
tingene” for å oppfylle visse visjoner og for å 
nå sine mål 

Planen skal sørge for at man gjør de riktige 
tingene – riktig underveis. 



Strategi Distrikt Norden 

OPPBYGGING 

Strategien omfatter: 
 
-Grunnlag 
 

-Visjon 
 

-Strategiske mål 
 

-Organisatoriske mål/Delmål og tiltak 



Strategi Distrikt Norden INNHOLD 

Grunnlaget 

B. Faktagrunnlaget : 
 

- Om Kiwanis International; hva, omfang og utbredelse  
 
- Om District Norden; hva, omfang, situasjon 
 

- Andre faktorer; beskriver situasjonen som planen skal         
videreutvikle. 

SETTER SCENEN FOR DET SOM SKAL SKJE 

A.Verdigrunnlaget:  Kiwanis felles verdigrunnlag i 
KIs visjon og de seks grunnprinsippene 



Strategi Distrikt Norden 

Oppbygging 

Visjon 

og 

verdigrunnlag 

 

Hovedmål/ 

Overordnede mål 

 

 

Delmål og virkemidler 



Strategi Distrikt Norden 

Visjon 



Strategi Distrikt Norden 

INNHOLD 

Visjonen 

Vi bygger et 
bedre samfunn 
for alle å leve i 



Strategi Distrikt Norden 

Visjon 

 

HM 1 
Humanitært 

 

HM 2 
Klubbutvikling 

 

HM 3 
Ledelse og 

Administrasjon 

 

HM 4 
PR og 

Kommunikasjon 



Strategi Distrikt Norden 
INNHOLD 

HOVEDMÅL 

HOVEDMÅL 1: Om humanitære aktiviteter 

Gjennom humanitære aktiviteter/aksjoner/prosjekter 
bidra vesentlig til å forbedre  

svake gruppers situasjon, 
 med hovedvekt på barn og ungdom 



Strategi Distrikt Norden 

HOVEDMÅL 

Hovedmål 2: Om klubbutvikling 

Størst mulig utbredelse av Kiwanis 
gjennom å opprette nye klubber,  

samt intern klubbutvikling i de bestående 
klubbene 



Strategi Distrikt Norden 

HOVEDMÅL 
Hovedmål 3: om ledelse og administrasjon 

Effektiv ledelse og administrasjon  
og 

God informasjon til medlemmene 
ved hjelp av veltilpasset og effektiv 

organisering  
og  

Gode administrative rutiner innen 
distriktet 



Strategi Distrikt Norden 

HOVEDMÅL 

Hovedmål 4: om PR og Kommunikasjon 

Gjennom god utad- og innadrettet PR,  
kommunikasjon og utdanningsvirksomhet å oppnå 
en tydelig og god profilering og positivt omdømme 

av Kiwanis i samfunnet,  
 

og  
 

godt informerte medlemmer som identifiserer seg 
med sin organisasjon og er gode ambassadører for 

Kiwanis 



Strategi Distrikt Norden 

Visjon 

 

HM 1 
Humanitært 

 

HM 2 
Klubbutvikling 

 

HM 3 
Ledelse og 

administrasjon 

 

HM 4 
PR og 

kommunikasjon 

DELMÅL DELMÅL DELMÅL DELMÅL 



Strategi Distrikt Norden 

Organisatoriske mål og tiltak 
(delmål og tiltak) 

Eksempel: 
Hovedmål 2: Om klubbutvikling 
 
2.1: Medlemstallet i sept. 2018 skal være høyere enn 1600 medlemmer 

 
2.2: Distriktet har i sept. 2018 minst 73 klubber; tilstedeværelse i flest mulig    
regioner 
 
2.3: Alle klubber bør i løpet av perioden ha nådd et medlemstall på minst 20 
medlemmer 
 
2.4: Medlemmer og klubber som føler det som en forpliktelse å bidra til å øke 
medlemstallet, og til minst mulig avgang blant eksisterende medlemmer. 
 
2.5: Ledere og andre tillitsvalgte som kjenner til og forstår betydningen av 
miljøfremmende tiltak. 



Strategi Distrikt Norden 

 

HM 1 
Humanitært 

 

HM 2 
Klubbutvikling 

 

HM 3 
Ledelse og 

administrasjon 

 

HM 4 
PR og 

kommunikasjon 

Planer og tiltak 

DELMÅL DELMÅL 
DELMÅL 

Planer og tiltak 

Visjon 



Guvernørens 
motto og mål  

Divisjonenes og 
klubbenes  

planer 



Strategi Distrikt Norden 

Planer og tiltak Planer og tiltak 

Visjon 

Når du utfører de oppsatte og  
vedtatte oppgavene, 

- altså: følger den planen som er lagt 
så kan du glemme alt om visjoner  
og høytflyvende mål for en stund; 

 

i trygg forvissning om at de blir nådd ! 
 



 
 
 
Handlings og tiltaksplaner 

for distriktet  

Strategi Distrikt Norden 

 

Hovedmål 

 

Visjon og 

verdigrunnlag 

 

Delmål og virkemidler 

 
Klubbenes handlings- og tiltaksplaner 

(kan kalles oppgaver) 



 
 
 
Handlings og tiltaksplaner 

for distriktet  

Strategi Distrikt Norden 

Visjon og 

verdigrunnlag 

 

Hovedmål 

  
 

Delmål og virkemidler 

 
Klubbenes handlings- og tiltaksplaner 



Strategi Distrikt Norden Oppsummering 

• Strategien er et middel for felles innsats og må 
være utgangspunktet for all planlegging 
 
• Runde målsetninger øverst; målbare nedover 
 
• Utvikling må baseres på nå-situasjonen/status 
 
• Målene må være oppnåelige, realistiske og målbare 
 
• Hovedmålene blir klubbenes arbeidsområder 
 
• Medvirkning må skapes ved å forankre strategien 
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TEMA: 
 

KIWANISKUNNSKAP 
 

Klubb, Divisjon 


