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Distriktssekretær 2014-2015 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 - 2014-2015   

Tid: Lørdag den 18. og søndag den 19. oktober 2014 

Sted: Clarion Collection Hotel Tollboden – Tollbugaten 43 – 3044 DRAMMEN 

 

Deltakere:        

Guvernør: Hilde Meyer Tilstede VG-Akershus Niels Chr. Pedersen Tilstede 

Forrige guvernør Mona Hurtig Tilstede VG-Buskerud Carl-Erik Thielemann  Tilstede 

Neste guvernør Eivind Sandnes Tilstede VG-Indre 

Østland 
Jan Erik Vestli Tilstede 

Foreslått guvernør Terje K. 

Christensen 

Tilstede VG-Telemark Kari Rasmussen Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede VG-Sverige Berith Helsing Ikke 

tilstede 

Distriktskasserer  Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede VG-Sørlandet John Rune Ingebretsen Tilstede 

Kontrolkomite Steinar Johnsen 

- komiteleder 

Tilstede VG-Vestfold Heidie Ringsby Tilstede 

Lovkomiteen Gøran Hurtig - 

komiteleder 

Tilstede VG-Vestlandet  Paul Mannes Tilstede 

Humanitærkomiteen Terje K. 

Christensen - 

komiteleder 

Tilstede VG-Viken Kari Bergqvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite Roar Hansen - 

komiteleder 

Tilstede VG-Østfold Olav R. Haugen Tilstede 

Kommunikasjonskomite  Komiteen er 

avviklet 

 Prosjekt-

koordinator 

Ralph Castellan Ikke 

tilstede 

Past guvernør komite Tove Fiksdal – 

ass. komiteleder 

Tilstede Prosjekt-

koordinator 

Kåre Vold Tilstede 

Konventkomite Tore Brynslund 

- komiteleder 

Ikke 

tilstede 

Medlemsreg.a

nsvarlig 

Tove Fiksdal Tilstede 

Web/Nettansvarlig Asbjørn 

Schjølberg 

Tilstede    

Prosjekt ELIMINATE Carl Erik 

Thielemann - 

komiteleder 

Tilstede    

 

I TILLEGG VAR FØLGENDE PERSONER TILSTEDE DELER AV LØRDAGSMØTET: 

Brit Rogn og Kåre Juvik (medlemmer av Humanitærkomiteen) 

Roger Berg (medlem av klubbutviklingskomiteen) 

Ludvik Ervik (nyvalgt webredaktør for Kiwanisnytt/Nyhetsbulletin) 

Tor Flesche (medlem av prosjektkomiteen for Jubileumskonventet i Drammen 2015) 

Kjell Lilletvedt (distriktskasserer 2013-14) 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 15  

Styret var beslutningsdyktig. 
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LØRDAGSMØTET              Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 1 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

Guvernør Hilde 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 etter noen mindre sakstidspunktendringer. 

Referatgodkjennelse var ikke aktuelt da forrige referat er for Kiwanisåret 2013-14 

 

DS 1 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Hilde håpet på et godt og konstruktivt møte, og presiserte at DS 1 alltid vil 

være Kiwanisårets viktigste møte, da dette DS skal vedta aktiviteter for hele året. Hilde 

ba spesielt om å være «demokratilojal», dvs at hele distriktsstyre utøvet en 

flertallsbeslutning med samme budskap ut i organisasjonen. Hilde presiserte også 

viktigheten av at de forskjellige komiteene arbeidet «på tvers» med aktuelle saker. 

Hun presisert også viktigheten av å få bort «den Kiwanianske tregheten», dvs at alle 

bidrar til at saksbehandlinger og tilbakemeldinger skjer raskt, og i henhold til 

regelverket. 

Hilde ba ALLE (også klubbene) om å komme med innspill til aktiviteter på «Barnas 

Dag» under Drammenskonventet. Forslag/innspill sendes til neste guvernør Eivind 

Sandnes. 

Hilde viste frem eksempel på T-skjorte med det nye «Centennial Team-logo», og det ble 

bestemt at Kari Bergqvist, Roar Hansen og Asbjørn Schjølberg innhenter pris på 

produksjon av 200 – 500 – 1000 stk. 

For øvrig presisert Hilde at det nye logo er det ENESTE logo som skal brukes ved 

aktuelle presentasjoner i Kiwanisåret 2014-15. Asbjørn påtok seg oppgaven med å lage 

dette logo som et «vannmerke» på aktuelle brevarkmaler. 

Deretter informerte Hilde om sin deltakelse på styremøte i KI-EF, hvor det bl.a. ble 

vedtatt å ikke endre medlemskontingenten til KI-EF. 

 

Det forelå forslag fra Lovkomiteen om å gi foreslått guvernør 2014-15, Terje 

Christensen, stemmerett i distriktsstyret 2014-15, og på årsmøtet 2015. 

Forslaget fikk enstemmig tilslutning. 

 

 

 FASTE POSTER:  

DS 1 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Ingen rapportering, da det på DS 1 skal velges nye komitemedlemmer. 

Det forelå følgende kandidater på valg for perioden 2014-15 til 2016-17: 

Tore Vågsmyr – gjenvalg  

Kjell Kristiansen – gjenvalg 

Arne Johan Sigstad – ny - foreslått av KC-Elverum 

Aud Edvinson – ny - foreslått av KC-Haugesund Kaia  

Det ble foretatt skriftlig valg, med leder av lovkomiteen, Gøran Hurtig, som 

stemmeseddelkontrollør, - med følgende resultat: 

B 
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Tore Vågsmyr – gjenvalgt 

Arne Johan Sigstad – nyvalgt 

Etter forslag fra Kontrollkomiteen ble det vedtatt at komiteleder skal utpekes av 

distriktsstyret. Forslaget ble godkjent (komitemandatet vil bli endret i henhold til 

godkjennelsen), og Kontrollkomiteen for Kiwanisåret 2014-15 består av: 

Steinar Johnsen – komiteleder 

Arne Johan Sigstad – komitemedlem 

Tore Vågsmyr – komitemedlem  

Stein Robert Halle – komitemedlem  

 

Komiteleder Steinar Johnsen minnet om rapporteringsvedtaket som ble gjort på DS 4 

2013-14, som lyder: 

«Den enkelte komite (herunder prosjektkoordinatorene) skal avgi en skriftlig aktivitetsrapport til 

hvert distriktsstyremøte. Rapporten skal inneholde oversikt over komiteens aktiviteter fra siste 

DS-møte, og en egenvurdering av komiteens økonomi i henhold til komiteens budsjett. Med 

unntak av Kontrollkomiteen, som fremlegger sin rapport på selve DS-møtet, skal 

komiterapportene sendes til Kontrollkomiteen og Distriktssekretæren, senest 14 dager før 

aktuelle DS-møte». 

 

DS 1 KOMMUNIKASJONSBYRÅET SPRING AS PRESENTERER SEG 

Etter vedtak på Årsmøtet 2014 hadde guvernør Hilde og neste guvernør Eivind tatt 

kontakt med firma Spring as, og bedt de «presentere seg», og komme med synspunkter 

på hva KIDN kunne gjøre for bedre synliggjøring av navnet og identiteten til Kiwanis. 

Firmarepresentanten Dag Østby ga en kort orientering om hvordan firmaet arbeidet, og 

la frem eksempler på hva han mente KIDN burde fokusere på for bedre synliggjøring 

av Kiwanis. 

Guvernør Hilde takket så mye for en meget interessant presentasjon, og saken om en 

eventuell videre kontakt med firma Spring AS, ble satt på dagsorden på søndag. 

R 

DS 1 REGNSKAP FOR KIWANISÅRET 2013-14 

Distriktskasserer 2013-14, Kjell Lilletvedt, gikk igjennom regnskapet, hvor det nå var 

foretatt, slik DS tidligere har vedtatt, synliggjøring/korrigeringer vedr humanitære 

midler (herunder administrasjonstilskudd).  

Det ble vedtatt at Kjell sender regnskapet til revisor når Konventregnskapet er ferdig, 

og at det opprettes noter som viser detaljer omkring bundne midler (f.eks. 

ExstraStiftelsen) og overføringer vedr bundne prosjektmidler. 

Revidert regnskap, inkl Konventregnskap, fremlegges på DS 2. 

B 

DS 1 HUMANITÆRKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteen for 2014-15 består av: 

Terje Christensen – komiteleder og ansvarlig for Kiwanisdukken.  

Kåre Juvik – ansvarlig for Kiwanismodellen.  

Brit Rogn – ansvarlig for KIDNs fellesprosjekter (Kiwanis Albaniahjelpen (KA) + Mental 

Helse Ungdom (MHU) + Burn Camp (BC). 

Komiteens målsetning for 2014-15 er: 

1: Utøve bedre kommunikasjon overfor klubbene, gjennom både besøk og utsending av 

orienteringer. 

2: Innhente godt evalueringsgrunnlag for MHU (samarbeidsavtalen skal evalueres i 

innen DS 3 (mai 2015). 

B 
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3: Sørge for at Kiwanisnavnet blir bedre profilert/synliggjort i forbindelse med 

aktiviteter utøvet av KIDNs humanitære samarbeidspartnere (KA-MHU-BC). 

Videreføring av KIDNs samarbeidsavtale med KA og BC ble signert. 

Ingen endringer i komitemandatet. 

DS 1 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteen for 2014-15 består av: 

Roar Hansen – komiteleder og ansvar for klubbutvikling i eksisterende klubber. 

Roger Berg – ansvar for klubbutvikling i eksisterende klubber. 

Ralph Castellan – ansvar for nyklubbdannelse. 

Kåre Vold – ansvar for nyklubbdannelse. 

PS: Mona Hurtig tiltrer komiteen ved nyklubbdannelse i Sverige. 

Komiteens målsetning for 2014-15 er: 

Bistå guvernøren/distriktsstyret ved gjennomføringen av distriktsstyrets mål. 

Komitemandatet blir endret i henhold til avvikling av Kommunikasjonskomiteen. 

B 

DS 1 KOMMUNIKASJONSKOMITEEN RAPPORTERER/ ORIENTERER: 

Denne komiteen ble besluttet avviklet, og ansvar/oppgaver blir fordelt på andre 

komiteer, samt distriktssekretær og guvernørkollegiet, etter følgende spesifikasjon: 

1: Følge opp nyheter/informasjon fra KI og KI-EF, og videreformidle det som er aktuelt: 

Dette ansvaret tillegges forrige guvernør (Mona Hurtig) 

2: KIDNs korrespondent opp mot KI og KI-EF, dvs sende aktuelle saker som skjer i 

KIDN til aktuelle mottakere i KI og KI-EF.  

Dette ansvaret ble tildelt Paul Inge Paulsen. 

3: Bidra til utvikle/trykke infomateriell til klubbene: 

Dette ansvaret må den enkelte klubb selv ta, og mailadresse til anbefalt leverandør av 

infomateriell (firma DMT, Brumunddal) er: hege@dmt.no   

4: Nyhetsbulletin. 

Bulletinen skifter navn til «Kiwanisnytt», og ny redaktør er Ludvik Ervik. Saker som 

klubbene ønsker inntatt i Kiwanisnytt (fortsatt kun webbasert), må henvende seg til: 

kiwanisnytt@kiwanis.no  

5: Utdanning/Kiwaniskunnskap. 

Dette ansvaret tillegges neste guvernør (Eivind Sandnes). 

6: Oppdatering av medlemsopplysninger/matrikkelen. 

Dette ansvaret tillegges medlemsregisteransvarlig (Tove Fiksdal). 

7: Oppdatering av aktuelle håndbøker. 

Dette ansvaret tillegges distriktssekretær (Dag Gladsø). 

8: Generelt: Alle såkalte «administrative spørsmål» som tidligere ble sendt til Asbjørn, 

skal nå sendes til distriktssekretæren sekretar@kiwanis.no  

Asbjørn fikk kompliment og applaus for sitt arbeide som komiteleder. 

 

DS 1 PROSJEKTKOORDINATORENE ORIENTERER: 

Det forelå forslag om videreføring (1 år) av abonnementsavtalen med firma Scan4news 

(Tilskuddsportalen), og DS vedtok å videreføre den i ett (1) år. 

Prosjektkoordinatorenes tiltaksplan er å bidra til korrekt gjennomføring av de 

prosjekter som tidligere har fått bidrag fra eksterne bidragsytere, og følge opp 

eventuelle nye prosjekter.  

Ingen endringer i komitemandatet.  

B 

DS 1 WEBMASTER ORIENTERER/RAPPORTER: 

Asbjørn presiserte, i forbindelse med avviklingen av Kommunikasjonskomiteen, at han 

R 
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selvfølgelig, i en overgangsperiode, vil være aktuelle komiteer og 

distriktsstyremedlemmer behjelpelig. 

For øvrig påtok Asbjørn seg oppgaven med å lage et forslag til mandat for webmaster. 

DS 1 PR-KOORDINATOR ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Dette er et nyopprettet verv/ansvarsområde og Tore Brynslund har takket JA til å ta 

oppgaven. 

Her må det utarbeides nytt mandat, og guvernør Hilde, neste guvernør Eivind, sammen 

med Tore, tar oppgaven. 

R 

DS 1 KONVENTKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

I komiteleder Tore Brynslunds fravær, kunne guvernør Hilde melde at fremdriften mot 

«jubileumskonventet» i Drammen er meget bra. 

Det fremkom forslag om at Komitemandatet bør inneholde noe om kredittvurdering av 

aktuelle hoteller/arrangementssteder.  

Forslaget ble godkjent, og mandatet endres tilsvarende.  

R 

DS 1 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Ass. Komiteleder, Tove Fiksdal, fortalte at komiteleder Tor Christian Berg, nå var på 

bedringens vei etter sitt sykeopphold. 

Hun refererte til Asbjørns rapport om fremdrift for «Jubileumsskrivet», som viser at 

komiteen har god fremdrift og holder seg innenfor budsjett og tidsfrister. 

Det er tidligere vedtatt at «skrivet» skal trykkes i 500 eks, men Tove fikk i oppdrag å 

innhente pris på trykking av 1.000 stk – med pris på eventuelt nytt opplag (opptrykk). 

 

DS 1 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Leder for komiteen, Carl-Erik Thielemann ga en god orientering om status, både på 

Distriktsplan (pr. dato NOK 1,37 mill.) og på KI-plan (71 mill. dollar). 

Det planlegges en SMS-aksjon i forbindelse med KIs 100-årsdag den 21. januar 2015. 

 

DS 1 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Tove presiserte viktigheten av at ALLE benytter skjemaet «members form» ved ALLE 

medlemsopplysningsendringer, og at dette skjema skal sendes fortløpende til 

medlemsreg@kiwanis.no   

Hun presiserte også viktigheten av at ALLE klubbene kontrollerer den månedlige 

oversikten hun sender ut, for å sjekke om opplysningene som der står, stemmer med 

klubbens «virkelighet». 

Den internasjonale medlemsbasen var fortsatt ikke «oppegående», og Tove anbefalte at 

KIDN fortsatt å registrere medlemsopplysninger i begge databasene (både KI og 

KIDN). Anbefalingen ble bifalt. 

Tove aksepterte sin nye oppgave som ansvarlig for oppdatering av matrikkelen på 

KIDNs nettside, og vil få hjelp til dette av distriktssekretæren. 

Tove fikk kompliment for sitt flotte arbeide med medlemsregisterbasen. 

 

 SØNDAGSMØTET.  

Her var kun administrasjonen og viseguvernørene, dvs de som har stemmerett, 

tilstede. 

I tillegg møtte leder av Lovkomiteen til komiteens eget punkt. 

 

DS 1 OPPSUMMERING AV GRUPPEARBEID VISEGUVERNØRER: 

1: VG må være positiv, entusiastisk, motiverende og inspirerende i utøvelsen av sine 

oppgaver. 

2: Alle VG må være samstemte i aktuelle «budskap» fra DS ut til klubbene (bl.a. være 

lojal mot flertallsvedtak). 

 

mailto:medlemsreg@kiwanis.no
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3: Påvirke klubbene til å få bedre forståelse for DS-saker (de fleste sakene, bortsett fra 

lovpålagte administrasjonssaker, er saker som er klubbforankret).  

 

For øvrig var alle VG enige i å opprettholde tidligere vedtatte «rutiner for rapportering 

og oppfølging av klubbutviklingsaktiviteter», og skal sørge for at disse rutinene nå blir 

utøvet i praksis. 

 

Guvernør Hilde innførte en ny rapporteringsrutine: 

VG skal ta med en rapport/notat til hvert DS-møte, med resultatet av respektive DR-

møters saksbehandling av saker som skal opp på DS-møter. 

DS 1 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

Distriktskasserer 2014-15, Paul Inge Paulsen, la frem forslag til budsjett for Kiwanisåret 

2014-15, med et utgangspunkt i 1340 medlemmer, som viste et positivt driftsresultat på 

ca NOK 25.000. 

Budsjettet ble vedtatt. 

B 

DS 1 LOVKOMITEEN ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Leder av Lovkomiteen, Gøran Hurtig, la frem forslag til innspill fra KIDN til den nye 

Distriktsloven. 

Forslagene ble bifalt, og Gøran legger frem en norsk/svensk utgave, redigert i henhold 

til vedtatte forslag, på DS 2 (februar2015). 

KIDN har fått anmodning fra KI om å komme med innspill til den nye Distriktsloven, 

hvor eventuelle innspill skal behandles på KI-Konventet 2015. Gøran anbefalte at KIDN 

ikke fremmet slike innspill. Anbefalingen ble bifalt, og distriktssekretæren sender svar 

til KI.  

Videre kom Gøran med forslag til å oppnevne en «Finanskomite» (dette er en lovfestet 

komite i KIs regelverk). 

Det ble vedtatt å foreta en slik opprettelse, og Finanskomiteens medlemmer for året 

2014-15 er: 

Distriktskasserer Paul Inge Paulsen 

Prosjektkoordinator Ralph Castellan 

Prosjektkoordinator Kåre Vold 

Komiteen, sammen med guvernøren, utarbeider forslag til komitemandat. 

B 

DS 1 MANDAT/ARBEIDSOPPGAVER/ANSVAR GUVERNØRKOLLEGIET: 

På bakgrunn av Årsmøtevedtak 2014, foreslå følgende forslag til mandat for 

guvernørkollegiet: 

Guvernøren: Ingen spesifikke oppgaver utover det som er nedfelt i lovverket. 

Forrige guvernør: Holde seg oppdatert på nyheter fra KI og KI-EF, og videreformidle 

det som ansees for aktuelt, til klubbene og/eller sende det til webmaster for utlegg på 

nettsiden. Støtte guvernøren med administrative oppgaver. 

Neste guvernør: Utdanning – Kiwaniskunnskap, herunder gjennomføring av 

Motivasjonskonferansen. 

Foreslått guvernør: Assistere neste guvernør. Utføre andre oppgaver som blir pålagt av 

guvernørkollegiet. 

Generelt: Guvernørkollegiet skal samarbeide tett, og oppgaver kan tildeles den/de det 

er mest praktisk i det aktuelle tilfellet.  

PS. Da guvernørkollegiet er et nytt «behandlingsorgan» vil mandatet måtte oppdateres 

etter hvert som kollegiet begynner å praktisere sine oppgaver. 
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DS 1 DISTRIKTSSTYRETS MÅL FOR 2014-15: 

Dette har tidligere vært benevnt som «guvernørens mål», men guvernør Hilde mener 

det skal være hele distriktsstyrets mål, noe distriktsstyret var enig i. 

Målet for 2014-15 blir, som tidligere, forankret i KIDNs Strategiplan for 2013-2018, med 

følgende vesentlige punkter (målplanen blir lagt ut på KIDNs nettside): 

Antall medlemmer pr. 30.09.2015 = 1400  

Antall nye klubber pr. 30.09.2015 = 2 

 

 OPPFØLGINGSSAKER: 

INGEN 

 

 INNKOMNE SAKER  

DS 1.01 KOMMUNIKASJONSBYRÅET SPRING AS – VEDTAK: 

Det forelå forslag om å engasjere firma Spring AS, og gi guvernør Hilde og neste 

guvernør Eivind fullmakt til, innenfor en budsjettramme på NOK 50.000, å inngå 

samarbeid med tanke på fremlegging av konkrete tiltaksplaner på DS 2. 

Forslaget fikk enstemmig tilslutning. 

PS: Hilde og Eivind tar Spring med på utarbeidelse av et utkast til forslag til 5-årsplan, 

som også fremlegges på DS 2. 

B 

DS 1.02 TILBUD OM SAMARBEID MED FIRMA SKAUEN CONSULT: 

KIDN har mottatt tilbud om å inngå et samarbeid om promotering av salg/utleie av 

leiligheter/eiendommer i Spania (Skauen Consult er et meglerfirma). 

Distriktsstyret vedtok enstemmig å avslå tilbudet. 

B 

DS 1.03 KLUBBÅRSRAPPORTERING TIL GUVERNØREN: 

Det har vært praksis at den enkelte klubb sender sin klubbårsrapport til respektive VG, 

med kopi til guvernøren. 

Det viser seg at denne rapporten IKKE blir benyttet, og i «avbyråkratiseringens tegn» 

ble det vedtatt å avvikle denne rutinen. 

PS: Det er selvfølgelig fortsatt viktig at klubbene skriver og arkiverer sine årsrapporter. 

B 

 EVENTUELT  

DS 1 1: AVBYRÅKRATISERING: 

VG-Kari Rasmussen ba, på vegne av Divisjon Telemark, distriktsstyret være mer 

selektiv med utsending av dokumenter til klubbene. 

Distriktssekretær Dag var enig, og kunne opplyse at han i den tid han har vært 

distriktssekretær, har utarbeidet rutiner for nettopp å minske dokumentmengden. Dette 

arbeidet var ikke ferdig, og det er fortsatt potensiale for «avbyråkratisering». 

 

2: KIDNs AKTIVITETSBANK: 

Terje Christensen kunne opplyse at det fortsatt gjensto en del arbeid, men målet er å få 

den lagt på KIDNs nettside i løpet høsten 2014.  

 

3: VG-Niels Chr. Pedersen opplyste at Kiwanismedlem Kjell Bakka har skrevet en bok, 

og interesserte kan henvende seg til Niels Christian. 

 

2: GLA-MELDING: 

Hilde refererte til sin deltakelse på jubileet til KC-Askøy, som hadde bevilget kr 12.500 

til både MHU og BC + kr 25.000 til Eliminate. 
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 ORIENTERINGSSAKER  

DS 1 GUVERNØRKALENDER: 

Guvernør Hilde gjennomgikk sin møtekalender, og oppfordrer klubber og Divisjoner til 

å ta kontakt vedr. besøk. 

 

 MØTET HEVES 

Guvernør Hilde takket så mye for flotte innspill, positive holdninger og gode 

beslutninger på dette DS-møtets mange saker. 

Hun hevet møte og ønsket alle vel hjem  

 

 

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) 

 

 

Referent:  
Distriktssekretær Dag Gladsø 

 
 

 
 

 
 


