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                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
Guvernør 2013-14: Mona Hurtig – Getebol 404 – 66060 MOLKOM - SVERIGE – Tlf 0046703579600 
Epost: guvernor@kiwanis.no  

 

Distriktssekretær 2013-2014: Dag Gladsø – Landstadsgate 30 – 3210 SANDEFJORD – Tlf 916 65 102 – E-post sekretar@kiwanis.no 
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) 

 

FØR KIWANIS – I FRAMTIDEN          www.kiwanis.no 

   

 Referat fra Distriktsstyremøte nr 5 - 2013-2014   

Tid: Fredag den 5. september 2014 

Sted: Hotell Scandic Hamar, Vangsvegen 121 – N 2318 HAMAR   

Deltakere:        

Guvernør. Mona Hurtig Tilstede Viseguv. Akershus Niels Chr. Pedersen Tilstede 

Forrige guvernør. Arne Johan 

Sigstad 

Tilstede Viseguv. Buskerud  Har fratrådt Ikke 

tilstede 

Neste guvernør. Hilde Meyer Tilstede Viseguv. Indre 

Østland 
Anne Hjellnes Tilstede 

Foreslått guvernør. Eivind Sandnes Tilstede Viseguv. Telemark Finn Helge Gisholt Tilstede  

Distriktssekretær. Dag Gladsø Tilstede  Viseguv. Sverige Trond Søhagen Tilstede 

Distriktskasserer.   Kjell Lilletvedt Tilstede Viseguv. Sørlandet Terje K. Christensen Tilstede 

Leder Kontrolkomite, 

Steinar Johnsen, var ikke 

tilstede. 

Stedfortreder, 

Kjell Kristiansen 

Invitert, 

tilstede 

Viseguv. Vestfold Ludvik Ervik Tilstede 

 

Leder Lovkomite. Gøran Hurtig Invitert, 

tilstede 

Viseguv. 

Vestlandet   
Kåre Juvik Tilstede 

Leder 

Humanitærkomite. 
Kari Rasmussen Invitert, 

tilstede 
Viseguv. Viken Helge Bagøien Tilstede  

Leder 

Klubbutviklingskomite. 

Terje 

Christensen 

Invitert, 

tilstede 

Viseguv. Østfold Olav R. Haugen Tilstede 

Leder 

Kommunikasjonskomite  
Asbjørn 

Schjølberg 
Invitert, 

tilstede 
   

Leder Past guvernør  

komite. 

Tor Christian 

Berg 

Invitert, 

ikke 

tilstede 

Leder prosjekt 

ELIMINATE 

Carl-Erik 

Thielemann 

Invitert, 

tilstede 

Leder Konventkomite. Tore Brynslund Invitert, 

tilstede  

Medlemsregister-

ansvarlig 

Tove Fiksdal Invitert, 

tilstede 

Prosjektkoordinator Ralph Castellan Invitert, 

tilstede 

   

Prosjektkoordinator Kåre Vold Invitert, 

tilstede 

   

 

I TILLEGG MØTTE FØLGENDE GJESTER/OBSERVATØRER: 

Visepresident KI-EF – Ernest Schmid. 

Guvernør Island/Færøyene – Dröfn Sveinsdòttir. 

KI Counselor KIDN 2014-15 – Elizabeth M. Tezza. 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 15 (det gjøres oppmerksom på at foreslått guvernør, på DS 3 2013-14, 

ble gitt stemmerett i distriktsstyret, med virkning fom DS 4 2013-14). 

 

Styret var beslutningsdyktig.  
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     Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 5 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen: 

Guvernør Mona åpnet møtet formelt, ønsket alle velkommen, og Kiwanishymnen ble 

avspilt. 

 

DS 5 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 5 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent. 

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 4 ble godkjent, uten bemerkninger. 

 

 FASTE POSTER:  

DS 5 GUVERNØREN HAR ORDET. 

Mona foretok en presentasjon av gjestene, og håpet at også DS 5 ble et godt og 

konstruktivt møte. 

Det ble opplyst at leder i Past Guvernør-komiteen, Tor Christian Berg, var syk, og 

viseguvernør for Divisjon Indre Østland, Anne Hjellnes, påtok seg oppgaven med å 

sende en hilsen om god bedring fra distriktsstyret.  

Mona ga deretter uttrykk for glede over den nye klubben i Kongsberg, og Ralph 

Castellan fikk applaus for sitt arbeide med opprettelsen av denne klubben – og ikke 

minst for opprettelsen av KIDNs første Juniorklubb (også på Kongsberg). 

Mona kunne videre opplyse at det var sendt 2 representanter fra Juniorklubben på 

Kongsberg til en «Youth-Camp» i Kiwanis regi i Romania. Kostnadsbidrag er gitt av KI. 

 

Så til en meget viktig sak:  

Prosessen vedr kandidaturet til Terje Christensen, som foreslått guvernør 2014-15: 

Mona kunne opplyse at denne prosessen ikke har foregått i henhold til regelverket. Da 

distriktssekretær Dag Gladsø mottok Nominasjonskomiteens godkjennelse av Terjes 

kandidatur, oppfattet han at det ville være fornuftig å sende en orientering til klubbene 

så raskt som mulig. Distriktssekretæren mente at en «hemmeliggjøring» av et allerede 

kjent kandidatur bare ville føre til negative spekulasjoner. Da det nå viser seg at det 

aktuelle kandidaturet IKKE skulle vært offentliggjort, men blitt fremmet av 

forslagsstiller som «benkeforslag» på selve Årsmøtet, beklaget distriktssekretæren 

sterkt sin handling, og stilte sitt verv til disposisjon. Distriktsstyret aksepterte 

beklagelsen, og distriktssekretærens tillit var gjenopprettet. 

Konklusjonen er klar: Distriktsstyret og Nominasjonskomiteen fremmer KUN en 

kandidat til vervet som foreslått guvernør 2014-15, og kandidaten er Steinar Johnsen. 

Eventuelle «benkeforslag» fremlegges direkte under Årsmøtet. 

 

For øvrig hadde ikke Mona andre generelle saker. 

 

DS 5 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER. 

I komiteleder Steinars fravær, fremla – og leste – komitemedlem Kjell Kristiansen, 

komiteens tillegg til komiteårsrapporten. Det vesentligste punktet i denne 

tilleggsrapport var punktet vedr kandidatprosessen til vervet som foreslått guvernør. 

Dette punktet var allerede hensyntatt av distriktsstyret (se «guvernøren har ordet»). 

R/B 
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DS 5 HUMANITÆRKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Kari gikk i gjennom komiteårsrapporten. 

Den viser at det bl.a. er mye Kiwanisdukke-aktivitet. Dessverre har en viktig 

Kiwanisdukkeleverandør øket prisen (ca NOK 70,- eks mva), og komiteen anbefaler at 

neste års komite arbeider videre med å få kontakt med rimeligere leverandører. 

Burn Camp 2014 ble fullfinansiert ved hjelp av bidrag fra klubbene. 

Mental Helse Ungdoms sommerleir 2014 ble fullfinansiert ved hjelp av bidrag fra 

klubbene + et bidrag fra KIDNs humanitære konto.  

Kari delte ut informasjon om begge sommerleirene. 

R 

DS 5 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN ORIENTERER. 

Fungerende komiteleder, Terje Christensen, kunne opplyse at komiteens arbeid har lidt 

under forrige komiteleders avgang, men komiteen lager en god aktivitetsoversikt som 

overleveres neste års komite, for videreføring. 

R 

DS 5 PROSJEKTKOORDINATOR ORIENTERER. 

Prosjektkoordinator Ralph kunne opplyse at medkoordinator Kåre Vold nå var ferdig 

opplært. Både Ralph og Kåre presiserte viktigheten av at «Kiwanisdukkeprosjektet» 

(ExtraStiftelsen) blir videreført i henhold til prosjektbeskrivelse/bidragsbetingelser, og 

var av den oppfatning at «Kiwanisdukkeprosjektet» skal ha mye av æren for 

opprettelsen av Kongsbergklubbene. 

Det arbeides med opprettelsen av en Juniorklubb i Asker. 

Ralph kunne også melde at de to representantene fra Juniorklubben i Kongsberg som 

hadde vært på Youth-Camp, hadde hatt stort utbytte av deltakelsen. 

Til slutt gjentok Ralph og Kåre sine tidligere appeller til klubbene: Bruk oss !! 

R 

DS 5 KOMMUNIKASJONSKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Asbjørn ga en statusrapport (årsrapporten var tidligere utsendt). Den nye 

nettsiden fungerer nå bra, men Asbjørn tar gjerne imot tilbakemeldinger fra klubber og 

enkeltmedlemmer for å kunne gjøre den enda bedre. 

Det arbeides med en manual/bruksanvisning for opprettelse av klubbnettsider. 

Med bidrag fra KI-EF er nå det meste av aktuelt brosjyremateriell oversatt til svensk.   

R 

DS 5 LOVKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Gøran kunne opplyse at det fortsatt var noen klubber som IKKE hadde 

innsendt sin nye klubblov, og ba aktuelle klubber ta kontakt med Lovkomiteen. Det 

gjelder også klubber som for lengst har sendt inn, men ikke fått bekreftelse. 

Når det gjelder den nye Distriktsloven så kommer komiteen tilbake med mer 

informasjon når forslaget er behandlet i KI. 

Komiteen har som mål å legge frem et lovtekstforslag til DS 1 2014-15 (18. oktober 

2014), som deretter kan sluttbehandles på DS 2 2014-15 (7. februar 2015). 

R 

DS 5 KONVENTKOMITEEN ORIENTERER. 

Komiteleder Tore ga en orientering om status for fremtidige Konvent, og ga 

kompliment til prosjektkomiteen for Innlandskonventet – de har jobbet svært bra. 

Jubileumskonventet i Drammen 2015 var også i rute. 

Konvent 2016 er tildelt Divisjonene Viken og Akershus, og vil bli avholdt på Quality 

Hotell Mastemyr (Kolbotn). 

Viseguvernør for Divisjon Telemark, Finn Helge Gisholt, kunne bekrefte at divisjonen 

vil søke om Konventarrangement for 2017. 

 

R 



4 
 
 

DS 5 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER. 

Intet å rapportere utover det som ble rapportert på DS 4 2013-14.      

R 

DS 5 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE ORIENTERER. 

Komiteleder Carl-Erik kunne opplyse at de har hatt fine og konstruktive møter med 

UNICEF. Han minnet om SMS-kampanjen som skal gå i hele september. 

Han minnet også om Kiwanisbursdagen den 21. januar 2015, og appellerte til klubbene 

om å ta kontakt med lokale bedrifter for om mulig å få en bursdagsgave til Eliminate. 

R 

DS 5 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG ORIENTERER. 

Tove ga en orientering om medlemsstaus, som pr 5. september 2014 er 1408 

medlemmer, og gjennomsnittsalderen er 69 år. 

Tove kunne opplyse at det nå blir fellesfakturering for alle medlemskontingentene 

(KIDN - KI-EF - KI) noe som vil forenkle innbetalingsprosessen for alle. 

Videre kunne Tove melde at det nye «online» rapporteringssystemet skal være aktivt 

innen utgangen av Kiwanisåret 2014-15. 

Til slutt presiserte Tove viktigheten av at ALLE klubbene går igjennom og oppdaterer 

sine mailadresser som er linket til respektive klubbmailadresse. Ved endringer ta 

kontakt med webmaster Asbjørn. 

R 

DS 5 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER. 

Distriktskasserer Kjell ga en omfattende og god orientering om KIDNs økonomiske 

status, og KIDN ligger godt innenfor vedtatt budsjettramme. 

Forrige års regnskap hadde ført deler av bundet humanitærkapital 

(administrasjonstilskudd) som driftsinntekt, og Kjell forslo å tilbakeføre dette i 

inneværende års regnskap. Forslaget ble enstemmig godkjent, og Kjell legger dette inn i 

årets sluttregnskap. 

R/B 

DS 5 VISEGUVERNØRENE ORIENTERER. 

Dette punktet utgår, og det ble presisert at viseguvernørenes siste kvartalsrapport skal 

sendes til guvernør Mona. 

 

 OPPFØLGINGSSAKER 

INGEN 

 

DS 5 INNKOMNE SAKER 

INGEN 

 

DS 5 ÅRSMØTEFORBEREDELSER 

INGEN TILLEGGSKOMMENTARER TIL DE UTSENDTE 

ÅRSMØTEDOKUMENTENE 

 

 ORIENTERINGSSAKER 

 

GUVERNØR MONA: INGEN 

NESTE GUVERNØR HILDE: Det arbeides med å få til en «barnas dag» under 

jubileumskonventet i Drammen (2015), og skulle årsforsamlingen godkjenne forslaget om å 

avsette midler til PR-og Kiwanissynliggjøring, vil dette arbeidet bli realisert. 
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 EVENTUELT  

DS 5 På spørsmål om et distriktsstyremedlem må være lojal mot et 

distriktsstyreflertallsvedtak under aktuelle årsmøter, kunne Lovkomiteleder Gøran 

opplyse at et distriktsstyremedlem er definert som «at large-delegat» på årsmøter og 

kan dermed stemme «fritt» etter sin egen saksmening. 

 

INGEN FLERE SAKER BLE BEHANDLET. 

 

  

Guvernør Mona hevet møtet, presis i henhold til dagsordentiden. 

Dette var Monas siste distriktsstyremøte som guvernør KIDN 2013-14, og hun takket 

alle for et flott samarbeid gjennom hele året, og fremhevet den gode møtedisiplinen og 

de mange positive bidrag til gode beslutninger.   

 

Distriktsstyret ga Mona applaus for sin gode møteledelse.  

 

 

 

 

Referent:  

Dag Gladsø 

 

 

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering)  

B (beslutning/vedtak) 

DR (divisjonsråd) 

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) 

 

 
 


