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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) 

 

MOTIVASJONSKONFERANSEN 2015        www.kiwanis.no 

   

 

 
 

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 11. OG 12. APRIL 2015 

Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen, 

med ca 65 deltakere (noen var tilstede begge dager – noen kun lørdag og noen 

kun søndag). 

LØRDAG 11. APRIL 

«ÅPNING M/VELKOMST» 

Hymnen ble avspilt og sittende guvernør Hilde Meyer åpnet konferansen, ønsket deltakerne 

velkommen og håpet deltakerne ville finne mye «Motivasjon» på denne konferansen.  

Deretter fikk neste guvernør Eivind Sandnes overrakt (på utlån) guvernørkjedet.  

«OPPROP/PRESENTASJON - PRAKTISKE OPPLYSNINGER » 

Det ble foretatt «opprop/presentasjon» av hver enkelt deltaker.  

Deretter gikk Eivind igjennom konferansens hensikt og målsetting, og ga en del aktuelle praktiske 

opplysninger. 

«HVORFOR MOTIVASJONSKONFERANSE » 

Eivind presiserte to viktige «konferansemomenter: 

1: For å kunne være en god ambassadør for Kiwanis er det viktig at det enkelte medlem kjenner 

Kiwanisorganisasjonen så godt at en med trygghet, glød og entusiasme, kan svare på det viktige 

spørsmålet: HVA ER KIWANIS ? 

2: Godt Kiwaniansk felleskap/bli kjent med hverandre innen organisasjonen, skaper motivasjon til å 

være en god Kiwanisambassadør.  

«KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN» 

Teamet som er ansvarlig for klubbutvikling i eksisterende klubber, Roar Hansen og Roger Berg, 

hadde et herlig, fornøyelig og viktig innlegg.  

Det anbefales at klubber tar kontakt med Klubbutviklingskomiteen for å få besøk av disse to 

«motiverte og entusiastiske gutta». Her er noen viktige stikkord fra deres innlegg: 

God langsiktig planlegging (både program og aktiviteter). 

Godt møteprogram/møteinnhold. 

God møtestruktur. 

Gode lokale humanitære aktiviteter. 

Bygg opp programoversikten slik at den også kan benyttes som info/vervebrosjyre. 
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«KIWANISKUNNSKAP » 

Hilde satte i gang en 20 spørsmåls «Kiwaniskunnskapsquiz», og referenten kunne registrere full 

fokus og interesse blant deltakerne.  

Deretter gikk Eivind igjennom «Hva er Kiwanis – Hva betyr det å være Kiwanismedlem (rettigheter 

og plikter) – fordelt på Distrikt, Divisjon og Klubb. Han gikk også igjennom Strategiplanen 2013-

2018. 

PS: Presentasjonen som Eivind benyttet ligger på www.kiwanis.no – Medlemssider – Utdanning og 

trening – Motivasjonskonferanse – Dokumenter 2015.   

«KIWANISNYTT » 

Vår eminente Kiwanisnyttredaktør, Ludvik Ervik, tok for seg aktuelle 

synliggjørings/markedsføringsorganer, og hadde registrert at mange klubber er flinke til å sende inn 

stoff til Kiwanisnytt. Det er også flere klubber som er flinke til å benytte pressemeldinger til lokale 

media i forbindelse med klubbaktiviteter, men her er det stort forbedringspotensial. 

Kiwanisnytt henter sitt stoff fra innlegg fra komiteer, klubber og divisjoner, men redaktøren bruker 

også innlegg han selv finner på aktuelle facebook-sider.  

Redaktøren kunne med stor glede registrere at det dette Kiwanisåret har vært god 

Kiwanissynliggjøring, gjennom TV-opptreden, NRK-innslag, District - Divisjon – og Klubb-

facebooksider samt gode klubbaviser.  

Forsamlingen ga Ludvik velfortjent applaus både for innlegget og for sitt flotte arbeide med 

Kiwanisnytt. 

«GRUPPEOPPGAVE 1» - KIWANIS STOLTHET (Love it – share it – live it). 

Forsamlingen ble delt inn i grupper, fikk utlevert oppgaven og kom tilbake med resultatet, som kan 

oppsummeres slik: 

Samhold – respekt – samfunnsansvar – meningsfylt (humanitære aktiviteter i nærmiljø) – glede – 

tørre å være stolt av sitt Kiwanismedlemskap – del din «Kiwanishistorie» (hvorfor ble du medlem). 

 

«SYNLIGGJØRING» 

Eivinds motto for Kiwanisåret 2015-16 er «KIWANIS STOLTHET» (derfor gruppeoppgave 1). 

Han viste til deler av innlegget til Kiwanisnyttredaktøren, hvor det ble nevnt en del 

synligjøringskanaler, og ba ALLE sørge for at disse blir benyttet. Det gjelder å bygge opp en 

«Kiwanisidentitet». På distriktsnivå er dette distriktsstyrets ansvar, bl.a. gjennom bedre 

synliggjøring av distriktets fellesprosjekter, men det kan også bygges en lokal «Kiwanisidentitet» 

gjennom gode, lokale, humanitære aktiviteter. 

Kvartalsrapporttallene må benyttes bedre, gjennom pressemeldinger og innlegg på facebook.  

Hovedstikkord: 

Skriv en god pressemelding (se gruppeoppgave 2) 

Kiwanisstolthet: Hvordan agerer du som stolt Kiwanianer (se gruppeoppgave 1). 

Omdømmebygging: Se begge gruppeoppgavene. 

PS: Presentasjonen som Eivind benyttet ligger på www.kiwanis.no – Medlemssider – Utdanning og 

trening – Motivasjonskonferanse – Dokumenter 2015.   

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
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«PLANLEGGINGSSYKLUS OG PLANGRUNNLAG» 

Hilde presenterte Asbjørn Schjølbergs flotte plansyklusskjema, og understreket viktigheten av at 

ALLE (guvernør, viseguvernør, presidenter) planlegger sine aktiviteter (Distriktsstyremøter – 

Divisjonsmøter – Interklubbmøter – Klubbmøter) i GOD tid før aktuelle Kiwanisår starter.  

PS: Presentasjonen som Hilde benyttet ligger på www.kiwanis.no – Medlemssider – Utdanning og 

trening – Motivasjonskonferanse – Dokumenter 2015.   

«KOMMUNIKASJON» 

Kiwanis bruker i dag mange kommunikasjonsmidler, men all kommunikasjon (bortsett fra direkte 

kommunikasjon på møter) går via internett, og det er derfor SVÆRT VIKTIG at minst tre (en 

hovedansvarlig – med to som backup) i ALLE klubber, har nødvendig datakunnskap. 

De viktigste kommunikasjonskanalene er: E-post, nettsider (KIs nettside, KI-EFs nettside, KIDNs 

nettside, den enkelte klubbs nettside), og Facebook. 

Det er viktig å gjøre kommunikasjonskanalene dynamiske og «levende», dvs legge ut interessante 

opplysninger/aktiviteter så ofte som mulig – MEN, det er selvfølgelig viktig med såkalt «nettjustis» 

(kvalitetssikre hva du legger ut).  

PS: Presentasjonen som Eivind benyttet ligger på www.kiwanis.no – Medlemssider – Utdanning og 

trening – Motivasjonskonferanse – Dokumenter 2015.   

«FELLES MIDDAG – SOSIALT SAMVÆR» 

Alle deltakerne samlet seg til en uformell og svært hyggelig (og velsmakende) middag.  

Samtalene, både under middagen og ut over kvelden, dreide seg for det meste om 

Kiwanisorganisasjonens fremtid, så det var tydelig at alle mente det sosiale samværet var en meget 

viktig del av selve konferansen. 

SØNDAG 28. APRIL: 

«EN LITEN OPPVÅKNER» 

Hilde fikk forsamlingen til å «våkne og ha fokus» ved å la den enkelte se på sin sidemann/kvinne i 

30 sekunder – for deretter å lukke øynene og tegne sidemannen/kvinnen ut fra «memory». 

Referenten er faktisk imponert over tegnekunnskapene til deltakerne, selv om det kunne registreres 

at det nok var noen som hadde benyttet den såkalte «kunstneriske frihet». 

 

«MOTTO OG MÅL FOR 2015-2016» 

Eivind har satt som sitt motto for 2015-16 «KIWANIS STOLTHET», og han ønsker å fokusere på tre 

viktige momenter for å bygge opp denne «Kiwanisstoltheten»: 

Motivasjon 

Synliggjøring 

Klubbutvikling/medlemsverving  – Organisasjonseffektivisering – Motivering. 

PS: Presentasjonen som Eivind benyttet ligger på www.kiwanis.no – Medlemssider – Utdanning og 

trening – Motivasjonskonferanse – Dokumenter 2015.    

OBS: Det presiseres at KIDNs offisielle fellesmotto fortsatt er «VI BYGGER».  

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
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«ØKONOMI» (rutiner, regler osv) 

Distriktskasserer Paul Inge Paulsen gjennomgikk regnskapsrutiner og budsjettprosesser slik det 

praktiseres i organisasjonen, både for distriktet og klubbene. 

Han presiserte VIKTIGHETEN av at klubbene har delt regnskapet mellom drift og humanitær.  

Han opplyste at all regnskapsinformasjon som f.eks. mva-kompensasjon og mottaker av skattefrie 

gaver ligger på KIDNs nettside, og viste også til Håndbok for tillitsvalgte. 

PS: Det foreligger et fint standard regnskapsprogram på www.kiwanis.no – Medlemssider – 

Administrasjon – Økonomi – Enkelt klubbregnskap.  

 

«SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER»  

Prosjektkoordinator Ralph Castellan orienterte omkring søkeprosessen vedr interne og eksterne 

prosjektmidler, og viste frem et eksempel på hvordan man setter opp en GOD prosjektsøknad. Han 

(og prosjektkoordinator Kåre Vold) hadde allerede besøkt mange Divisjoner, men det er bare å ta 

kontakt hvis det ønskes hjelp til prosjektsøknader. 

Frist for innsending av søknader til Ralph vedr ExtraStiftelsen er 1. mai 2015.  

For øvrig er Ralph og Kåre i ferd med å lage en tidsfristoversikt over flere aktuelle mulige 

bidragsytere. 

PS: Presentasjonen som Ralph benyttet ligger på www.kiwanis.no – Medlemssider – Utdanning og 

trening – Motivasjonskonferanse – Dokumenter 2015.   

«STIFTELSEN KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS FOND – SKIDNF» 

Fondets president, Carl-Erik Thielemann, gjennomgikk historie, status og søknadsprosess for 

fondet. 

Flere opplysninger ligger på www.kiwanis.no – Distrikt og klubber – Nordens Fond. 

«LOVKOMITEEN» 

Komiteleder Gøran Hurtig ga først en orientering omkring lovgivningsprosesser i Norge og Sverige. 

Deretter ga han en orientering om status for den pågående prosessen med ny Distriktslov, og 

gjennomgikk de vesentligste punktene som var endringer i forhold til tidligere lovtekst.  

Den amerikanske lovteksten foreligger – og det er den teksten som er - og vil være – gjeldende. Det 

forelå også oversetning til norsk og svensk, og han ba viseguvernørene gå igjennom 

oversettingsteksten, og komme med sine kommentarer til lovkomiteen. Tilbakemeldingen til 

lovkomiteen må skje senest den 1. mai 2015, da lovteksten skal godkjennes på DS 3 – for 

fremlegging på Årsmøtet 2015.   

«ELIMINATE» 

Prosjektleder Carl-Erik Thielemann gikk igjennom status for prosjektet, og minnet om at KIDNs 

engasjement i dette prosjektet vil bli avsluttet under Konventet i Drammen 2015. Klubber som 

ønsker å bidra etter Konventet i Drammen er selvfølgelig velkommen til å gjøre det, og her kan det 

være aktuelt å melde seg som såkalt «Model-Club» (tegne en avtale om et fast beløp over de 5 neste 

år) – mer info fås ved henvendelse til Carl-Erik. 

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/
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Flere opplysningen om ELIMINATE finnes på www.kiwanis.no – Kiwanis Nyheter (eller på 

hurtiglenken til høyre)... og på www.kiwanis.org (på øverste menylinje). 

 

«WEBMASTER – NETTSIDER» 

Vår eminente nettsideadministrator, Asbjørn Schjølberg, var dessverre forhindret i å være tilstede, 

og nettsideassistent, Dag Gladsø, var innlegger. 

Han viste frem den fine nettsiden som Asbjørn har laget, og ved å forespørre forsamlingen fikk han 

bekreftet at ALLE kjente til nettsiden, og de fleste har benyttet den. 

Nettsiden er fortsatt under «tilrettelegging», og Dag ba viseguvernørene sette opp som et punkt på 

sine respektive Divisjonstreningskonferanser, gjennomgang av nettsiden, og sende Asbjørn sine 

kommentarer/forslag til endringer. 

For øvrig mente Dag at nettsider er «informasjonskanaler», dvs det er der man henter informasjon 

(snakker til), mens det må være facebook som er «kommunikasjonskanalene» (snakke med), dvs det 

er facebook som er den fremtidige Kiwanissynliggjøringskanalen. 

Dag tillot seg å si det så sterkt at Kiwanisklubber som ønsker å være med i fremtiden vil være helt 

avhengig av at de har laget sine egne klubbnettsider og sine egne facebooksider. 

Til slutt viste Dag at også nettsider kan være «aktive og dynamiske». Han gikk inn på 

www.kiwanis.no  – Om Kiwanis – Hva er Kiwanis – og klikket på «se vår video». 

 

 «HUMANITÆRKOMITEEN» 

Komiteleder Terje Christensen orienterte om komiteens arbeid, og ga deretter en statusrapport om 

KIDNs fellesprosjekter. Han minnet om at Mental Helse Ungdom skal evalueres innen årsmøtet 

2015, og at det var sendt ut en henvendelse om dette til alle klubbene. 

Han kunne også informere om at komiteen er i gang med redigering av håndboken som viser 

bruken av «Kiwanismodellen», og at Aktivitetsbanken snart var ferdig. 

 

«E-KIWANIS» 

Eivind orienterte om opprettelsen av en e-Kiwanisklubb, dvs en klubb som arbeider/kommuniserer 

kun via facebook. Ideen er å knytte til seg personer i områder der det ikke er Kiwanisklubber, og få 

disse til hjelpe oss med aktiviteter som kan knyttes opp mot Kiwanis målgrupper i de aktuelle 

områdene. I tillegg vil dette gi oss en erfaring på muligheten til å opprette lokale «facebook-

klubber». Ideen er på begynnerstadiet, med personer fra administrasjonen som foreløpige 

«medlemmer», og det vil komme mer info etter hvert som dette utvikler seg. 

 

«KIWANIS JUNIORKLUBBER» 

Ralph Castellan ga en orientering omkring prosessen ved opprettelse av Juniorklubben på 

Kongsberg. Kiwanismodellen var grunnplattformen, og de fikk også kommunen med på laget. 

Alderssammensetningen er 15 – 26 år. 

Kiwanis Juniorklubber er IKKE forankret i KI, men KI-EF har noen regler for slike klubber. Det viste 

seg å være usikkerhet omkring den formelle delen av slike Juniorklubber (rettigheter og plikter), og 

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.org/
http://www.kiwanis.no/


6 
 
 

Lovkomiteen tar ansvaret med å hente frem nødvendige dokumenter. Det vil dermed komme mer 

info om dette senere. 

Ralph ga også en statusrapport omkring opprettelsen av Aktivitetsparken/Actionsportssenteret på 

Kongsberg, og han vil komme tilbake med mer informasjon når «ting» har falt på plass. 

 

«MEDLEMSREGISTER» 

Medlemsregisteransvarlig, Tove Fiksdal, viste aktuelle meldingsskjemaer, og ba klubbene 

innstendig om å benytte disse, straks det er noe som skal meldes/endres. 

KI ønsker at alle Distrikter skal benytte det «online-systemet» som KI har utviklet, men Tove mener 

dette systemet fortsatt ikke er like godt som det KIDN (Tove) har utviklet, og hun fortsetter derfor å 

ajourholde begge systemene. 

 

«GRUPPEOPPGAVE 2» - SYNLIGGJØRING – LAG EN PRESSEMELDING 

Forsamlingen ble delt inn i grupper, og fikk utlevert oppgaven og gikk også denne gang til 

oppgaven med lyst og energi. 

Resultatene viste at forsamlingen virkelig har tatt «Kiwanissynliggjøring» på alvor. Alle gruppene 

hadde laget sine pressemeldingsforslag slik PR-byrået Spring har anbefalt: 

Alltid LOGO – kort aktivitetsbeskrivelse (gjerne med bilde) med en tekst som gjør både journalisten 

og leserne nysgjerrige – aktivitetsmålsetting – tid og sted – og eventuelt om det koster noe å delta. 

Etter referentens mening vil Kiwanissynliggjøringen bli hevet til elitenivå, hvis ALLE klubbene tar i 

bruk slike flotte pressemeldinger hver gang de har lokale aktiviteter. 

 

«SPØRRETIME - EVALUERING» 

Det var delt ut et evalueringsskjema som deltakerne fylte ut og leverte inn. 

For øvrig var det ingen vesentlige spørsmål, og ut fra evalueringstilbakemeldingene kan de som var 

Motivasjonskonferanseansvarlige «senke skuldrene» i sikkerhet om at det har vært en godt 

gjennomført konferanse. 

PS: Foreslått guvernør, Terje Christensen, (som er ansvarlig for neste års Motivasjonskonferanse) har 

allerede notert seg fine deltakerinnspill om mulige forbedringer.  

 

«AVSLUTNING» 

Hilde gikk igjennom konferansens målsetning og forsamlingen var enig om at målsetningen var 

oppnådd.  

Eivind foretok deretter den formelle avslutningen av konferansen, leverte tilbake guvernørkjedet til 

Hilde, og ønsket alle vel hjem.  

Til slutt sang Sigurd Hem (president i KC-Sandefjord) Kiwanishymnen. 

Referent 

Dag Gladsø 

distriktssekretær  


