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Referat fra Kickoff 2016 (team 2016-2017) 

Tid: Lørdag den 9. april 2016 

Sted: Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen 

Deltakere:        

Guvernør: Terje 

Christensen 

Tilstede Viseguv. 

Akershus: 
Hans Olaf Teppen Tilstede 

Forrige guvernør Eivind 

Sandnes 

Tilstede Viseguv. 

Buskerud: 
Carl-Erik Thielemann Tilstede 

Neste guvernør Heidie 

Ringsby 

Tilstede Viseguv. Indre 

Østland: 
Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Velges på 

årsmøtet 

2016 

Ikke 

tilstede 

Viseguv. 

Sverige: 
Mona Hurtig Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede Viseguv.  

Sørlandet: 
Karl Petter Nyllèn  Tilstede 

Distriktskasserer (også leder 

av Finanskomiteen)  
Paul Inge 

Paulsen 

Tilstede Viseguv. 

Telemark: 
Steinar Johnsen Ikke 

tilstede 

   Viseguv. 

Vestfold: 
Sigurd Hem  Tilstede 

 

Leder Lovkomiteen Gøran 

Hurtig 

Tilstede Viseguv. 

Vestlandet:   
Dagfinn Bergkvist 

(også medlem av 

Humanitærkomiteen) 

Tilstede 

Leder Humanitærkomiteen Brit Rogn Tilstede Viseguv. Viken: Marit Warme Tilstede 

Medlem 

Humanitærkomiteen 

Ronald 

Sydow 

Tilstede Viseguv. 

Østfold: 

Sverre Kristian Bakke 

 

Ikke 

tilstede  

Leder 

Klubbutviklingskomiteen  

Roar 

Hansen 

Tilstede    

Medlem 

Klubbutviklingskomiteen 

Roger Berg Tilstede Kiwanisnytt-

redaktør 

Ludvik Ervik Tilstede 

KIDN Prosjektgruppe v/ 

gruppeleder 

Ralph 

Castellan 

Tilstede 

 

Ansvarlig for 

medlemsregister 

Tove Fiksdal Ikke 

tilstede 

PR og utdanningsansvarlig  Hilde 

Meyer 

Tilstede Leder 

Konventkomite 

Tore Brynslund 

(stedfortreder for Tore 

Vågsmyr). 

Tilstede 

Webmaster/nettstedansvarlig Asbjørn 

Schjølberg 

Tilstede     

Leder Past guvernørkomite Tove 

Fiksdal 

Ikke 

tilstede 
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  Sak Mrk.     

Kickoff VELKOMMEN 

Guvernør 2016-2017, Terje K. Christensen, ønsket velkommen og så frem til et hyggelig 

og konstruktivt Kickoff. Han registrerte med STOR GLEDE at alle deltakerne var 

tilstede FØR det avtalte starttidspunkt.   

Han presenterte den internasjonale (KI) presidenten (Jane W. Erickson) for Kiwanisåret 

2016-17, samt den europeiske (KI-EF) presidenten (Sjoerd Timmermans) for 

Kiwanisåret 2016-17.  

 

Kickoff HVORFOR DENNE «KICKOFF-SAMLING» 

Terje fremhevet tre viktige momenter som rettferdiggjør en slik Kickoff i forbindelse 

med Motivasjonskonferansen: 

1: Kiwaniskunnskap er en forutsetning for å kunne utøve sitt verv i organisasjonen. 

2: Tilrettelegge en god aktivitetsplanleggingsprosess. 

3: Teamwork - det beste grunnlag for et godt samarbeid er å bli personlig bedre kjent 

med hverandre. 

 

Kickoff PRESENTASJON AV DELTAKERNE 

Hver av deltakerne presenterte seg, og Terje gledet seg til samarbeidet.  

Et eksempel på hvordan «team-utfordringer» kan løses, ble vist ved gjennomføringen 

av «rockeringøvelsen»: Deltakerne dannet en ring ved å holde hverandre i hendene. 

Deretter forsøkte man å få en rockering til å forflytte seg rundt hele den «menneskelige» 

ringen – uten å slippe hendene. Det ble en lærerik og fornøyelig seanse. 

 

Kickoff TANKER FOR KIWANISÅRET 2016-17 

Terjes hovedfokus vil være: 

MOTIVASJON – KLUBBUTVIKLING – SYNLIGGJØRING.  

Ut over det hadde han ingen spesiell «programerklæring», men ville videreføre det som 

er nedfelt i vedtatte 5-års handlingsplan.   

 

Kickoff VISEGUVERNØREN – EN «NØKKELPERSON» 

PR-og utdanningsansvarlig (og dermed Motivasjonskonferanseansvarlig), Hilde Meyer, 

påpekte hvor viktig viseguvernøren er. 

Gjennom sin erfaring med «hvor skoen trykker» hos den enkelte klubb i sine respektive 

Divisjoner, er viseguvernøren den som aller best vet hvor resursene må settes inn. 

Viseguvernøren skal formidle budskap fra klubbene til DS – og fra DS til klubbene, og 

ikke minst være en motivator. 

Hun minnet også om at viseguvernørene, på DS 2 – 2015-16, fikk en ny oppgave:  

Være nyklubbkoordinator i respektive Divisjoner, dvs når en klubb ønsker å starte ny 

klubb, vil det være viseguvernøren som koordinerer arbeidet med innhenting av 

aktuelle resurser, f.eks. engasjere flere av divisjonens klubber, samt søke om økonomisk 

støtte der det måtte være aktuelt (KIDN – KI-EF – KI).   

For øvrig er viseguvernørens oppgaver nedfelt i Håndboken for tillitsvalgte.   

 

Kickoff ARBEIDSRUTINER  

Hilde minnet om at komitemandater blir vedtatt på DS 1, og det er derfor viktig at 

komitemedlemmene, allerede nå, sammen med Terje, legger opp sine aktivitetsplaner 

(herunder budsjettforslag).  

Når det gjelder komiteenes arbeid og arbeidsform så blir den nedfelt i den enkelte 

komites mandat. Komitelederne kan bli innkalt til DS-møter, ved saksbehov. 
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Kickoff GUVERNØREN – HVA FORVENTES 

Terje har, pga sin arbeidssituasjon, dessverre ikke mulighet til å besøke ALLE klubbene 

i distriktet, og håper derfor at klubbene kan samarbeide om å invitere han til 

Divisjonsmøter eller Interklubbmøter.  

For øvrig forventer Terje godt samarbeid, god og tydelig kommunikasjon, og at alle har 

et «eierskap» til Terjes motto og mål.  

Et godt eksempel på «kommunikasjon og budskapsdefinisjon» fikk deltakerne da det 

skulle settes ord (kun ett ord), på følgende punkter: 

Hvor står vi – hvilke verdier har vi – hvilke resurser har vi – og hva er vårt mål.  

Dette ble en vanskelig, men svært nyttig seanse.  

 

Kickoff BUDSJETT 2016-17 

Noen av viseguvernørene og komiteene har lagt frem sine aktivitetsplaner/budsjett, og 

siste frist for innsending av budsjett til distriktskassereren ble satt til 1. mai 2016.   

 

Kickoff GUVERNØRENS (TEAMETS) MOTTO FOR 2016-17 

Terje har valgt: «OPPLYSE OG UTVIKLE» som sitt motto. 

For øvrig vil hovedmottoet for KIDN fortsatt være «VI BYGGER». 

 

Kickoff MÅL OG FOKUSPUNKTER 2016-17 

Terjes hovedfokus vil være å videreføre Kiwanissynliggjøringen, og han vil også 

benytte den internasjonale «formula» som tiltaksgrunnlag for sitt fokuspunkt. 

Formulaen er: love it – share it – live it. Fritt oversatt blir det: 

Vær glad i Kiwanis (og vis det – dermed synliggjøring). 

Del din Kiwanisglede (dermed enda mer synliggjøring). 

Lev som en god og glad Kiwanianer (fortsatt synliggjøring).  

 

Kickoff MØTEKALENDER 2016-17 (DS-møter) 

Følgende DS-møter ble fastlagt: 

DS 1 – lørdag 15. og søndag 16. oktober 2016 (her skal bl.a. DS-budsjett vedtas, og 

komitemandater bestemmes). 

DS 2 – lørdag 11. og søndag 12. februar 2017 (dette KAN bli et møte KUN på lørdag 11. 

såfremt saksmengden ikke krever 2 møtedager). 

DS 3 – lørdag 6. og søndag 7. mai 2017 (dette KAN bli et møte KUN på lørdag 6. såfremt 

saksmengden ikke krever 2 møtedager). 

DS 4 – fredag 1. september 2017 (i forbindelse med Konventet 2017). 

 

Kickoff GUVERNØRENS MØTEKALENDER 2016-17 (klubb/divisjonsbesøk, møter i KI og 

KI-EF osv) 

Terje ba viseguvernørene sende forslag på divisjonsbesøk og anmode respektive 

klubber om også å sende forslag på besøksdatoer i 2016-17. 

 

Kickoff AVSLUTNING 

Terje takke for mange flotte innspill, og ønsket alle lykke til videre på 

Motivasjonskonferansen.  

 

 

 

Referent:  

Dag 
 


