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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. 1 - 2016-2017   

Tid:  Lørdag den 8. oktober og søndag den 9. oktober 2016 

Sted:  Clarion Collection Hotell Tollboden – Tollbugaten 43 – N 3044 Drammen  

 

DELTAKERE:              Revidert 18.10.2016

  

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 

Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Steinar 

Birkeland 

Tilstede 

kun på 

lørdag 

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  Tilstede VG-Vestfold Sigurd Hem Tilstede 

Humanitærkomite-leder Brit Rogn Invitert 

Tilstede 

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite-

leder 

 

Roar Hansen Invitert 

Tilstede 

VG-Viken Marit Warme Tilstede 

KIDNs Prosjektgruppe-

leder 

Ralph 

Castellan 

Invitert 

Tilstede 

VG-Østfold Sverre Kristian 

Bakke 

Tilstede 

Nettansvarlig/webmaster Asbjørn 

Schjølberg 

Invitert 

Tilstede 

   

Medlemsregisteransvarlig 

og leder Past 

Guvernørkomiteen 

Tove Fiksdal Invitert 

Tilstede 

   

Konventkomiteleder 

 

Tore Vågsmyr Invitert 

Ikke 

tilstede 

   

PR og  

Utdanningskoordinator 

Hilde Meyer Invitert 

Tilstede 

Klubbutvikling - 

komitemedlem 

Roger Berg Invitert 

Tilstede 

Kiwanisnyttredaktør Ludvik Ervik Invitert 

Tilstede 

Humanitær - 

komitemedlem 

Ronald Sydow Invitert 

Tilstede 

 

 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: På lørdag: 16.  På søndag: 15. 

Styret var beslutningsdyktig. 
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DSNR SAK Mrk 

DS 1 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 1 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 1 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Dette møtet er første møte for DS 2016-17, og dermed ingen 

referatgodkjenning.  

 

DS 1 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Terje uttrykte glede og stolthet over å bære guvernørkjedet, og gledet seg til å 

lede «Team 2016-17». 

Han så frem til konstruktive diskusjoner, med respekt for hverandres meninger og 

argumentasjon, med gode beslutninger som resultat. 

Han hadde også klare forventninger til VG, spesielt når det gjelder 

kvartalsrapportering, og det å stille godt saksforberedt på DS-møtene.  

 

 FASTE POSTER:  

DS 1 LOVKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

I tillegg la komiteleder frem forslag til nye «Forskrifter og Allmenne Råd», og DS 

godkjente forslaget. 

B 

DS 1 REVIDERING AV STRATEGIDOKUMENTET OG 5-ÅRSPLANEN: 

Foreliggende strategidokument gjelder for perioden 2013 – 2018, men forutsetningene 

som lå til grunn for utarbeidelse av dokumentet har endret seg vesentlig, og det var 

derfor grunnlag for revidering av hele dokumentet. 

I tillegg har det kommet et ønske fra KI om at alle Kiwanisdistrikter (gjerne også 

Kiwanisklubber) implementerer KIs nye strategidokument, kalt «I-Plan», inn i sine 

strategidokumenter. 

Gjeldene strategidokument ble gjennomgått, og det kom mange gode innspill, bl.a. til 

en forenkling av hele dokumentet. 

Distriktssekretæren fikk oppgaven med fremlegge, på DS 2, et utkast til nytt 

strategidokument, hvor både I-Plan og vår egen 5-årsplan er implementert.  

R 

DS 1 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

Komiteleder ba klubbene om å komme med tilbakemelding på hvilke klubber som selv 

lager dukker, slik at komiteen kan henvende seg dit ved behov for dukker. 

Komiteleder ba også om tilbakemelding der noen hadde forslag på vernede bedrifter 

som kunne forestå Kiwanisdukkeproduksjon.  

PS: Pr dato er det følgende vernede bedrifter som produserer Kiwanisdukker: 

Sørvangen Næringspark, Drammen ( www.sorvangen.no  ) 

Vuino Sarpsborg ( suanita@vuino.no  ) 

Komiteen fremla nye, signerte samarbeidsavtaler mellom KIDN og BC, og KIDN og 

KA. Dette i henhold til Årsmøtevedtak 2016.  

Det er for øvrig viktig å merke seg at når komiteen mottar forespørsler om å få tilsendt 

Kiwanisdukker, så skal informasjon om dette gå til både KIDNs Prosjektgruppe og til 

B/R 

http://www.sorvangen.no/
mailto:suanita@vuino.no
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«forespørrers» nærmeste klubb, slik at det kan bli et fruktbart samarbeid mellom 

komiteen, aktuelle klubb og KIDNs Prosjektgruppe, opp mot aktuelle «forespørrer». 

DS 1 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

Det er viktig å merke seg at ALLE viseguvernører «tiltrer» komiteen som komiteens 

resurspersoner. 

PS: Komitemedlemmene Roar Hansen og Roger Berg har meddelt at de trer ut av 

komiteen den 30. september 2017, og det henstilles til klubbene om å komme med 

forslag til nye komitemedlemmer, helst innen mars 2017, da de nye medlemmene skal 

være med på «Motivasjonskonferansen 2017».    

B/R 

DS 1 KIDNS PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppens mandat ble oppdatert. 

Gruppeleder kunne melde at det var innsendt søknader til ExtraStiftelsen på  

NOK 5.555.000 og til andre fond/legater på NOK 3.940.000.  

Gruppeleder holder DS informert etter hvert som det foreligger resultat.     

B/R 

DS 1 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Mandatet ble oppdatert. 

KIDN har pr. 1. oktober 2016 62 klubber med 1220 medlemmer. 

PS: Det gjøres oppmerksom på at Tove Fiksdal takker av som medlemsregisteransvarlig 

den 30. september 2017, og det henstilles til klubbene å komme med forslag til 

etterfølger, snarest mulig, slik at vedkommende kan få opplæring i løpet av 

inneværende Kiwanisår. 

Tove fikk applaus for sitt flotte arbeid med medlemsregisteret.   

B/R 

DS 1 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert, men det gjøres oppmerksom på at komiteens mandat 

ikke kan «styres» av DS. 

Komiteen har for tiden 22 medlemmer og er i ferd med å utarbeide en prosjektplan.   

B/R 

DS 1 NETTANSVARLIG/WEBMASTER: 

Mandatet ble oppdatert. 

Webmaster har registrert at det fortsatt er klubber som ikke har sin egen nettside, og 

viseguvernørene ble oppfordret til å ta ansvar for at alle klubber i respektive Divisjoner 

oppretter sin egen klubbnettside (og gjerne også egen klubbfacebookside).  

Webmaster stiller sin kompetanse til disposisjon.   

Nettansvarlig har laget en norsk oversettelse av «The Formula», og distriktssekretæren 

sender den til alle klubbene.  

B/R 

DS 1 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Mandatet ble oppdatert. 

Det er følgende frister for innsending av stoff/bidrag i Kiwanisåret 2016-17:  

5. desember 2016 (her skal Divisjon Buskerud presentere seg). 

25. februar 2017 (her skal Divisjon Indre Østland presentere seg). 

25. april 2017 (her skal Divisjon Østfold presentere seg). 

5. juni 2017 (her skal Divisjon Akershus presentere seg). 

26. august 2017 (her skal KI-EF presentere seg). 

25. september 2017 (her skal KI presentere seg).   

B/R 

DS 1 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Mandatet ble oppdatert. 

B/R 
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DS 1 KONVENTKOMITEEN: 

Komitemandatet ble oppdatert. 

Viseguvernør Divisjon Telemark kunne melde at Konventet 2017 (i Langesund) holder 

arbeids/fremdriftsplanen.  

B/R 

DS 1 FINANSKOMITEEN: 

Komitemandatet ble oppdatert. 

Det ble presisert at Divisjoner/klubber som har mottatt bidrag til konkrete prosjekter 

(som f.eks. ExtraStiftelsen og andre aktuelle Fond/Legater, samt BC-MHU-KA) 

rapporterer til regnskapsfører (via KIDNs Prosjektgruppe og eventuelt 

Humanitærkomiteen) med rapport og bilag slik at pengestrømmen kan følges helt frem 

til sluttbruker.     

B/R 

DS 1 PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR: 

Dette er et nyopprettet verv i Kiwanisåret 2016-17, og mandatet ble utformet, og 

godkjent. 

Det er Hilde Meyer – KC-Horten Freia som har påtatt seg vervet for 2016-17. 

B/R 

DS 1 REGNSKAP 2015-16: 

Distriktskasserer Paul Inge og regnskapsfører Hans-Olaf hadde maktet å ferdigstille et 

regnskap som nesten var klart for godkjenning.  

Regnskapet ble gjennomgått, og noen poster ble regulert, deriblant synliggjøring og 

korrekt balanseføring av såkalte «prosjektadministrasjonstilskudd».  

Under forutsetning av at alle reguleringer som ble påpekt blir korrigert, ble regnskapet 

godkjent for sending til revisor, for fremlegging ferdig revidert på DS 2.  

PS: Forslag til disponering av administrasjonstilskuddsoverskudd (skal benyttes til 

humanitære prosjekter/aktiviteter i KIDN), vil bli fremlagt på DS 2. 

PS: Paul Inge går over i internasjonalt verv, og det henstilles til klubbene å komme med 

forslag på etterfølger (fom Kiwanisåret 2017-18).   

B/R 

DS 1 BUDSJETT 2016-17: 

Distriktskasserer Paul Inge gikk igjennom budsjettet, og det var ingen vesentlige 

endringer i forhold til det som ble fremlagt til orientering på Årsmøtet 2016.  

Etter noen mindre justeringer ble budsjettet godkjent.  

Det gjøres oppmerksom på at det er satt av NOK 90.000 til Kiwanissynliggjøring 

(Farsdag og Morsdag + eventuelle tiltak i Sverige).  

Dette er i henhold til tidligere vedtak om å bruke midler fra tidligere Kiwanisnytt-

trykkingen til Kiwanissynliggjøring. Det vises også til årsmøtegodkjent 5-års 

handlingsplan.  

PS: DS er oppmerksom på Årsmøtevedtaket om at egenkapitalen skal være minst 70% 

av sum driftsinntekter, og er bevisst på å holde god økonomidisiplin.  

B/R 

DS 1 KIDNs SAMARBEID MED UNICEF: 

Samarbeidet mellom KIDN og UNICEF opp mot Farsdagen-2016 (13. november), 

begynner å ta form. Det vil bli laget en PR-film som skal sendes på aktuelle sosiale 

media, og målet er å få lagt inn en «link/knapp» i selve filmen som utløser giverbidrag. 

Dessverre er ikke en nødvendig samarbeidspartner og dermed heller ikke selve 

«aktiviteten» på plass, men Hilde (som er KIDNs kontaktperson opp mot UNICEF) 

holder oss fortløpende informert om fremdriften, og alt skal være klart senest 31. 

oktober.   

UNICEF har fått TV-Aksjonen 2017 – med tema: Læring i krig (fokus på utdanning i 

utvalgte, krigsherjede land). 

B/R 
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UNICEF tilbyr KIDN et samarbeid ved at Kiwanis kan stille en representant i TV-

aksjonens fylkeskomiteer. 

DS var enig i at dette er et godt tilbud, under den forutsetning at 

Kiwanisrepresentantene gis mulighet til å synliggjøre Kiwanis i aktuelle fora. 

Hilde fikk fullmakt til å takke JA til tilbudet, og at hun, på DS 2, fremlegger en 

rammeavtale på hvordan dette samarbeidet skal foregå i praksis.  

PS: Det gjøres oppmerksom på at UNICEF Sverige, på nåværende tidspunkt, ikke 

ønsker å være med på å arrangere en lignende aksjon i Sverige. 

DS 1 KIDNs SAMARBEID MED JUNIOR CHAMBER (JCI): 

KI har inngått en samarbeidsavtale med Junior Chamber, med det formål å få 

medlemmer av JCI, som slutter når de er 40 år, til å gå over til å bli Kiwanismedlemmer. 

På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for KIDN å inngå en formell 

samarbeidsavtale med JCI (som har klubber både i Norge, Sverige og Danmark), men 

det oppfordres til at den enkelte klubb selv sjekker om det er JCI-klubb i nærheten og i 

så fall tar kontakt for et mulig klubbsamarbeid. Det kan også være en ide å invitere 

representanter fra JCI til Divisjonsmøter/Interklubbmøter. 

Se mer på www.jci.no (kontaktperson: Marianne Møller). 

R 

DS 1 ARVELOVEN «HERRELØS ARV»: 

Stortinget vedtok i 2015 endringer i arveloven, som innebærer at «herreløs arv» (arv 

som ikke har juridiske arvinger), skal tilfalle frivillige organisasjoner som arbeider for 

barn og unge med nedsatt funksjonsevne. 

Distriktssekretæren har foretatt flere henvendelser til Kulturdepartementet vedr denne 

saken, men departementet har fortsatt ikke utarbeidet høringsforskrifter. 

Distriktssekretæren vil sende ut info til klubbene straks det foreligger noe resultat fra 

departementet.  

R 

DS 1 KIDNs ROLLE VEDR FORSLAG TIL NYE REGLER FOR TILDELING AV 

TIPPEMIDLER: 

Kulturdepartementet har foreslått endringer i fordelingen av Norsk Tippings 

overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Innen 2018 skal det 

vedtas en permanent ordning for fordelingen av disse midlene. 

Distriktssekretæren har registrert KIDN som «høringsinstans», og vil sende ut info til 

klubbene straks det foreligger noe resultat fra departementet. 

R 

DS 1 MOBILE BETALINGSTERMINALER: 

Distriktssekretæren har mottatt tilbud fra firma IZETTLE om å inngå en fellesavtale for 

klubbene i KIDN, for bruk av firmaets mobile betalingsterminaler. 

Under debatten kom det frem at flere klubber allerede har sine «egne» avtaler både 

med IZETTLE og andre aktører (i tillegg til bankenes Vips, M-cash o.l.). 

DS mente at dette er en sak for den enkelte klubb, og vedtok at det IKKE skal inngås 

fellesavtale.  

B/R 

DS 1 HONORERING AV LEDER I DEN LOKALE KONVENTPROSJEKTKOMITE: 

Etter en god debatt ble det flertall for å dekke Konventkostnadene til fremtidige 

Konventprosjektkomiteledere, over KIDNs budsjett. 

Vedtaket gjøres gjeldene fom Konventet 2018. 

B 

DS 1 UNGE INN I KIWANIS (alternativ til Kiwanis Junior): 

KC-Brunlanes har i en tid arbeidet med å få unge inn i klubben, men en av 

utfordringene er betaling av kontingent til KIDN – KI-EF – KI, da flere av ungdommene 

bl.a. er i en utdanningssituasjon.  

B 

http://www.jci.no/
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Klubbpresident Terje Ringsby stilte med to av de unge (Mathias J. Larsen og Stine 

Sydow), og alle tre holdt engasjerende innlegg om viktigheten av å få unge inn i 

Kiwanisorganisasjonen (som fullverdige Kiwanismedlemmer – ikke bare som Kiwanis 

Junior).  

Terje foreslo at DS subsidierer deler av gjeldene kontingent for «de unge», og å se på 

denne subsidieringen som en investering inn i fremtidens Kiwanis.   

PS: Terjes definisjon på «de unge» er alderen fom 18 år tom 25 år. Etter å ha fylt 26 vil 

vedkommende «unge» ikke lenger bli kontingentsubsidiert. 

DS syns dette var et godt forslag, og etter en MEGET positiv debatt fattet DS følgende 

vedtak: 

Klubber som har/får medlemmer i alderen fom 18 – tom 25 år (f.eks. KC-Kongsberg Junior og 

KC-Brunlanes), melder disse inn som fullverdige Kiwanismedlemmer ved å benytte gjeldende 

medlemsregistreringsskjema. 

Deretter mottar den aktuelle klubb en vanlig kontingentfaktura (med full kontingent – KIDN - 

KI-EF - KI).  

Straks den aktuelle klubb mottar kontingentfakturaen, sender klubben en søknad til KIDN v/DS 

hvor det bes om et bidrag som tilsvarer hele KIDN-kontingenten + 50% av KI-EF-kontingenten 

+ 50% av KI-kontingenten.  

Søknaden vil bli godkjent, og aktuelle klubb skal bruke bidraget til å betale den aktuelle 

kontingentfakturaen.  

Dermed berører ikke bidraget selve Kontingenten (som i så fall ville bli en årsmøtesak), 

men blir kun en budsjettsak for DS. 

Hvilken budsjettpost aktuelle bidrag skal belastes skal diskuteres på DS 2.  

PS: Lovkomiteleder påtok seg oppgaven med å utarbeide en formell sakstekst som 

passer inn i våre «Forskrifter og Allmenne Råd», og fremlegge dette på DS 2.   

 OPPFØLGINGSSAKER:  

DS 1 INGEN.  

 INNKOMNE SAKER  

DS 1 ER BEHANDLET OVENFOR.  

 EVENTUELT  

DS 1 1: KIWANIS ÆRESPRIS – TREHESTEN: 

På spørsmål fra Prosjektkomiteen for Konventet i Langesund, om det kan utdeles flere 

ærespriser under samme Konvent, var svaret JA. Det er helt opp til den lokale 

Konventprosjektkomiteen å utnevne så mange æresprisvinnere som de finner verdig, 

og hver av vinnerne vil selvfølgelig motta hver sin «tre-hest» og hvert sitt diplom.  

Eventuelle medfølgende pengegaver er det aktuelle Konventprosjektkomite som har 

ansvaret for (ikke KIDN).  

2: GRATIS DELTAKELSE KUN PÅ SELVE ÅRSMØTET: 

På spørsmål fra KC-Porsgrunn om det er gratis å delta som delegat eller observatør på 

selve Årsmøtet, så er svaret et klart JA – det er gratis.  

 

3: HVA GJØR VI MED CA 300 JUBILEUMSBØKER SOM LIGGER PÅ LAGERET: 

Det ble vedtatt at hver klubb, gratis, får 4 bøker. Distriktssekretæren finner rimeligste 

distribusjonskanal. 

R/B 



7 
 
 

4: HVA GJØR VI MED DE MANGE JUBILEUMS-T-SKJORTENE SOM LIGGER PÅ 

LAGERET: 

Det ble vedtatt at klubber kan få disse gratis, ved å henvende seg til distriktssekretæren 

med ønsket antall/størrelse. Distriktssekretæren finner rimeligste distribusjonskanal.  

5: «PROMS-KONSERTEN» I HORTEN: 

Ludvik Ervik KC-Horten kunne tilby billetter til «Promskonserten», som avholdes 

lørdag 12. november kl 1700, Bakkenteigen, Horten. Billettene koster kr150,-. 

Mer info fås ved henvendelse til Ludvik Ervik – tlf 909 27 750.  

6: KLUBBUTVIKLING – KIWANISSYNLIGGJØRINGSSTILTAK I SVERIGE: 

KIDN har gående flere «aktiviteter» for Kiwanissynliggjøring, men deler av disse 

«aktivitetene», som f.eks. Farsdag og Morsdag, og prosjekter gjennom ExtraStiftelsen, 

kan ikke gjennomføres i Sverige.  

DS setter derfor opp saken på dagsorden for DS 2.  

7: KI-TRUSTEE, PAUL INGE, TAKKER: 

Selv om Paul Inge, gjennom et takkebrev i Kiwanisnytt nr 5 2015-16, har uttrykt sin takk 

til KIDN for all hjelp og støtte i forbindelse med hans kandidatur (og valg) som KI-

Trustee, ønsket Paul Inge å gjenta denne takken, muntlig, overfor DS.  

Han var ydmyk takknemlig overfor den tilliten KIDN hadde vist han, og han lovet å 

være en Trustee som KIDN kan være stolt av. 

I tillegg ga han oss en fin orientering omkring oppgaver og ansvar som tillegges en 

internasjonal Trustee.  

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 1 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2017: 

På grunn av manglende, konkrete rutiner for ansvarsfordeling av gjennomføring av 

Motivasjonskonferanser, kunne ikke vår neste guvernør Heidie, fremlegge detaljert info 

om konferansen-2017. 

Straks det er fastlagt hotellavtale (sted) og tidspunkt (konferansedatoer) vil dette bli 

sendt ut til klubbene. 

Det er beregnet at formell invitasjon skal utsendes i månedsskiftet januar/februar-2017. 

PS 1: Det er VIKTIG at klubber og Divisjoner allerede nå starter prosessen med valg av 

tillitspersoner for Kiwanisåret 2017-18, da det er disse personene, sammen med DS 

2017-18, som skal være deltakere på nevne konferanse. 

PS 2: Distriktssekretæren tar ansvaret med å få konkretisert ansvar/oppgavefordeling 

vedr gjennomføring av «Konferanser/møter», nedfelt i Kvalitetshåndboken. 

R 

DS 1 KI-EF og KI: 

KI: Den viktigste saken fra KI var ønsket om å implementere KIs nye «I-Plan» i 

respektive distrikters strategidokumenter (se pkt «revidering av strategidokument»). 

KI-EF: Ingen vesentlig info fra KI-EF. 

For øvrig orienterte forrige guvernør Eivind, om planene med en fellestur til Paris i 

forbindelse med arrangeringen av både KI-EF-Konvent og KI-Konvent på samme sted, 

sommeren 2017 (der KIDN stiller med 2 kandidater). 

Eivind legger frem, på DS 2, et mer detaljert, konkret reiseopplegg. 

R 

 MØTET HEVET 

Guvernør Terje takket for flotte innspill, god møtedisiplin og gode beslutninger, - og 

ønsket alle vel hjem     

 

Referent: Dag Gladsø – distriktssekretær    
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AKTUELLE FORKORTELSER: 

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

(distriktsstyret) - KI (Kiwanis International) - KI-EF (Kiwanis International European Federation) 

- KIDN (Kiwanis International District Norden) - KIF (Kiwanis International Foundation) - KIF-E 

(Kiwanis International Foundation – Europe) - SKIDNF (Stiftelsen Kiwanis International District 

Nordens Fond). 


