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                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

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. 3 - 2014-2015   

Tid: Lørdag den 9. og søndag den 10. mai 2015 

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

 

Deltakere:            

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

Neste guvernør Eivind 

Sandnes 

Tilstede VG-Buskerud Carl-Erik 

Thielemann 

(tilstede på lørdag). 

Vara – Tore 

Brynslund tilstede 

på søndag 

Tilstede 

Forrige guvernør Mona Hurtig Tilstede VG-Indre Østland Jan Erik Vestli Tilstede 

Foreslått guvernør Terje K. 

Christensen 

Ikke 

tilstede 

VG-Telemark Kari Rasmussen Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede 

på 

søndag 

VG-Sverige Berith Helsing Ikke 

tilstede 

Distriktskasserer  Paul Inge 

Paulsen 
Tilstede 

på lørdag 

VG-Sørlandet John Rune 

Ingebretsen 

Ikke 

tilstede 

Kontrolkomite Steinar 

Johnsen 

Tilstede VG-Vestfold Heidie Ringsby 

v/Ludvik Ervik 

Tilstede 

Lovkomiteen Gøran Hurtig  Invitert - 

tilstede 

VG-Vestlandet  Paul Mannes Tilstede 

Humanitærkomiteen 

(invitert til eget pkt på 

lørdag) 

Kåre Juvik Invitert - 

tilstede 

VG-Viken Kari Bergqvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite 

 

 Ikke 

invitert 

VG-Østfold Olav R. Haugen Tilstede 

Prosjekt-koordinator 

(invitert til eget pkt på 

lørdag) 

Ralph 

Castellan 
Tilstede    

Prosjekt-koordinator 

(invitert til eget pkt på 

lørdag) 

Kåre Vold Tilstede  Nettansvarlig Asbjørn Schjølberg Ikke 

invitert 

Medlemsreg.ansvarlig 

(tilstede også som  

møtereferent på lørdag)  

Tove Fiksdal Invitert - 

tilstede 

Past-guvernør-

komite 

Tove Fiksdal Invitert - 

tilstede 

Prosjekt ELIMINATE 

(tilstede under eget pkt 

på lørdag) 

Carl-Erik 

Thielemann 

Invitert - 

tilstede 

Konventkomite 

(tilstede under  

 eget pkt på lørdag) 

Tore Brynslund  Invitert -

tilstede  

Finanskomite 

(tilstede v/d-kasserer) 

Paul Inge 

Paulsen 

Invitert - 

tilstede 
Kiwanisnytt - 

redaktør 

Ludvik Ervik Invitert - 

tilstede 
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I tillegg møtte forrige distriktskasserer, Kjell Lilletvedt, på søndag, og regnskapsfører Hans Olaf Teppen 

både på lørdag og søndag, under aktuelle punkter. 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ LØRDAG: 12 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ SØNDAG: 13  

Styret var beslutningsdyktig. 

 

LØRDAGSMØTET              Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

DS 3 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 3 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 3 Innkallingen ble godkjent, med følgende bemerkning: 

På vegne av Divisjon Telemark bemerket viseguvernør Kari Rasmussen at DS-3 ikke 

hadde flere saker enn at disse burde kunne bli ferdigbehandlet på en dag. 

Dagsorden ble godkjent etter noen mindre sakstidspunktendringer. 

Referatgodkjennelse: Referat fra DS-2 ble godkjent uten bemerkninger. 

 

DS 3 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Hilde hadde vært på flere hyggelige besøk rundt i Distriktet, og gledet seg 

over å registrere at det utføres mye bra Kiwanisarbeid og at det var en fin og positiv 

atmosfære i Distriktet. 

Eventuelle saksorienteringer vil bli tatt under aktuelle sakspunkter.  

 

 FASTE POSTER:  

DS 3 KONTROLLKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiterapporten ble fremført av komiteleder Steinar Johnsen, og rapporten tas til 

etterretning undre møtets aktuelle saker. 

Komiteleder bemerket også denne gang at manglende rapportering fra flere komiteer 

har vanskeliggjort komiteens arbeid, og håpet dette ville bedre seg. 

R 

DS 3 HUMANITÆRKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteen var representert ved komitemedlem Kåre Juvik. 

Mental Helse Ungdom (MHU) sommerleir 2015: Avholdes på Bjerkly Folkehøgskole, 

Åsnes, i uke 29. 

Burn Camp (BC) sommerleir 2015: Avholdes i Stavern i uke 26. 

PS: Komiteen har understreket overfor både MHU og BC viktigheten av 

Kiwanissynliggjøring på de aktuelle sommerleirer. 

Albaniahjelpen: Falk Bakke reiser til Albania for å følge opp pågående prosjekter. 

Evaluering MHU: 51 klubber har gitt tilbakemelding. Stort flertall for videreføring av 

samarbeidsavtalen i 2 år. Distriktsstyrets innstilling vil bli i samsvar med klubbenes 

flertall. 

Kiwanisdukken: 

Kvalitetssikring av produksjon av Kiwanisdukken ble debattert, med følgende 

konklusjon: 

Klubbene kan fortsette som tidligere såfremt Kiwanisdukkene blir produsert etter 

«standard» som er nedfelt i gjeldene retningslinjer for bruk av Kiwanisdukken. 

Det ble videre opplyst at distriktsstyret har god kontakt med Direktoratet for 

R/B 
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Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB), og vil selvfølgelig komme tilbake til saken hvis 

det blir endringer. 

PS: De klubber som «stapper» dukkene selv må sørge for at dukkene blir hardstappet. 

Kiwanismodellen: Komiteen har sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge 

hvordan Kiwanismodellen blir benyttet av klubbene i KIDN. Det har vært god respons 

på denne undersøkelsen, og komiteen skal bruke undersøkelsen som grunnlag for å 

hjelpe klubber med å komme i gang med aktiviteter som kan defineres under 

«Kiwanismodellen». 

PS: Distriktssekretæren sender komiteen en «fremdriftsplan» for oppstart av 

Utlånssentral.  

 

Norges Idrettsforbund har signalisert at de ønsker å fokusere på «fattige barn og 

idrett», og de har fått oversendt en del dokumenter vedr Kiwanismodellen. 

Guvernøren/humanitærkomiteen tar kontakt med Idrettsforbundet for å kartlegge et 

mulig samarbeid. 

DS 3 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiterapporten viser at komiteen er meget aktiv. Komitemedlemmene Roar Hansen 

og Roger Berg har i løpet av dette året besøkt 11 klubber, 4 divisjoner  og 2 

motivasjonskonferanser. 

Tilbakemeldingene fra klubbene er udelt positive, og komiteen fortsetter sitt gode 

arbeid. 

R 

DS 3 PROSJEKTKOORDINATORENE ORIENTERER (herunder evaluering av 

Tilskuddsportalen): 

ExtraStiftelsen (årets tema er «helse og forskning»): Det blir i år søkt om tilskudd til 5 

(muligens 6) prosjekter: 

1: KC-Kongsberg og Numedal = Midler til kjøp av Kiwanishuset på Kongsberg, 

herunder midler til rehabilitering (bl.a. montering av heis). 

2: KC-Kongsberg og Numedal = Midler til klatrevegg i Kongsberg Actionsportsenter. 

3: KC-Ski = Midler til aktivitetssti «høyt og lavt». 

4: Stiftelsen Gurvika = Midler til «utsikt og scene» for brukere i Gurvika. 

5: KC-Skien/KC-Kongsberg og Numedal = Midler til opprettelse av en Vikinglandsby 

på Notodden, her med tanke på opprettelse av Kiwanisklubb på Notodden. 

6: KC-Øvre Eiker = Midler til aktivitetsartikler for funksjonshemmede, på Vego Gård, 

Darbu. 

Evaluering av abonnement på Tilskuddsportalen:  

Erfaringen var så langt veldig bra og det ble enstemmig vedtatt å videreføre avtalen i 

ett år.   

R/B 

DS 3 FINANSKOMITEEN ORIENTERER: 

Komiteleder Paul Inge Paulsen orienterte om komiteens arbeid, som i hovedsak dreier 

seg om å få regnskap – og rapporteringssystem tilrettelagt slik at rutinene er i henhold 

til prosjektbidragsyternes (f.eks. ExtraStiftelsen) betingelser. Komiteen arbeider godt 

sammen med KIDNs regnskapsfører Hans Olaf Teppen. All kontingent til KI og KI-EF 

fra KIDN var betalt i henhold til betalingsfrister. 

Det forelå et overskudd på valuta i forbindelse med overføring av kontingent til KI og 

KI-EF på ca NOK 20.000. 

Det ble enstemmig vedtatt å opprette en egen valutapost i KIDNs regnskap, og nevnte 

overskudd avsettes der som sikkerhet for mulige fremtidige valutatap. 

R/B 
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 DISTRIKTSKASSERER ORIENTERER: 

KIDNs regnskap pr. 31.03.2015 viser følgende: 

Inntekter:          NOK 1.410.350 

Kostnader:        NOK    881. 375 

Driftsresultat:   NOK    551.067 

Prosjekt Albaniahjelpen er satt inn i KIDNs regnskap pr. 01.01.2015. 

Årets mva-komp. er fordelt til aktuelle klubber, og NOK 85.455 er bokført som inntekt 

til KIDN. 

Det er opprettet egen Konventregnskapskonto i Nordea (KIDNs bank). 

Det at et regnskap kan legges frem så oversiktlig og så ajourført viser at 

distriktskasserer og regnskapsfører samarbeider meget godt. Honnør til begge. 

Kontingentspesifikasjon KI + KI-EF: Her var det så langt ikke kommet inn svar fra KI og 

KI-EF, og saken utsettes til DS 1 2015-16 

R 

DS 3 NETTANSVARLIG/WEBMASTER ORIENTERER/RAPPORTER: 

Asbjørn Schjølberg hadde levert en god og fyldig rapport, med følgende konklusjon: 

Alle våre kommunikasjonssystemer er teknisk sett opp og går, både på Nett, Facebook 

og Twitter, men klubbene kan fortsatt bli mye flinkere til å bruke «nettet» som 

kommunikasjon/synliggjøringskanal. 

Rapporten vedlegges i sin helhet dette referat. 

R 

DS 3 KONVENTKOMITEEN RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Komiteleder Tore Brynslund ga en orientering om komiteens arbeid så langt, og kunne 

melde at Konventene, både for 2015 (Drammen) og 2016 (Mastemyr) var under kontroll, 

og at Konventet for 2017 (Langesund) er under bearbeidelse. 

Søknadsfristen for Konventarrangement i 2018 er 1. januar 2016 (det er så langt 

innkommet en søknad). 

Tore Vågsmyr, prosjektleder for Konventet i Drammen kunne melde at 

arrangementsdelen «Barnas Dag» på Bragernes Torg er godt ivaretatt. Viktig at ALLE 

Kiwanianere stiller med de nye jubileums T-skjortene.  

NB: Husk påmeldingsfristen = 1. juni 2015.  

R 

DS 3 PAST GUVERNØRKOMITE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Ass. Komiteleder, Tove Fiksdal (som var tilstede som stedfortredende distriktssekretær 

på lørdag) orienterte om komiteens arbeid, som nå vesentlig omhandlet 

«Jubileumsboken».  

Kåre Sørby har rapportert at tidsplan følges, og distriktsstyret skal nå klarlegge levering 

og salgsrutiner. 

Jubileumsbokkomiteen har tidligere fått bevilget opptil NOK 100.000, og det ble 

enstemmig vedtatt at komiteen kan benytte hele beløpet. 

R/B 

DS 3 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG ORIENTERER/RAPPORTERER: 

Tove Fiksdal kunne melde at oppdateringen av medlemsdatabasen, så langt, har gått 

greit. 

Hun ba klubbene være raskere med å melde inn medlemsendringer (herunder 

klubbvalg, som har siste frist 15. mai 2015). Alle aktuelle skjemaer finnes på KIDNs 

nettside under «maler/skjemaer». 

KIDN har pr. dato 68 klubber og er 1.344 medlemmer. 

R 
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DS 3 PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE RAPPORTERER/ORIENTERER: 

Leder for komiteen, Carl-Erik Thielemann ga en god orientering om komiteens arbeid. 

Som nevnt i tidligere referat var SMS-kampanjen vedr den norske «morsdagen» svært 

vellykket. 

Carl-Erik opplyste også at SKIDNF (Fondet) har kontakt med UNICEF i forbindelse 

med mulig støtte til «Barnas Dag» i Drammen. Det vil også bli sendt ut brev til 

kommuner og fylker i håp om å få bidrag i forbindelse med KIDNs 50-års jubileum. 

Vedr Nepal: I dette referats «skrivende stund» (21.05.2015) er det innkommet fra 

klubbene NOK 232.000.   

R 

DS 3 FIRMA SPRING – BARNAS DAG I DRAMMEN 2015: 

Det ble vedtatt å benytte firma SPRING AS ved Kiwanissynliggjøringsaktiviteter under 

Jubileumskonventet i Drammen. .  

KC-Lier har søkt om midler til «Barnas Dag» gjennom Einar Juels Legat, og mottatt 

NOK 25.000. 

Distriktsstyret vedtok enstemmig å avsette opptil NOK 70.000 til 

Kiwanissynliggjøringsaktiviteter under Konventet i Drammen.  

PS: Det manglet fortsatt budsjett for «Barnas Dag», noe som var lovet. 

R/B 

DS 3 FIRMA SPRING – VEIEN VIDERE: 

Erfaringen med å benytte firma SPRING AS har så langt vært svært god, og 

distriktsstyret vedtok å fortsette dette samarbeidet, og legge aktuelle økonomiske 

konsekvenser inn i den nye 5-års planen.  

R/B 

DS 3 5-ÅRS KLUBBUTVIKLING/SYNLIGGJØRINGSPLA (KONKRETISERE TILTAK): 

Neste guvernør Eivind gikk igjennom sitt arbeidsdokument for den nye 5-års planen, 

og stikkordet er «Kiwanissynliggjøring» på alle plan (distrikt, divisjon, klubb, medlem). 

Innspillene som fremkom tas med til søndagsmøtet der det skal fattes beslutning om 

selve planskissen. 

R 

DS 3 JUBILEUMS T-SKJORTER: 

T-skjortene var ankommet og ble utdelt til viseguvernørene som tar de med til 

respektive klubber. 

Restopplaget blir liggende på KIDNs arkiv/lager på Konnerud. 

 

 SØNDAGSMØTET.  

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

leder av Lovkomiteen, tilstede. 

Tilstede under regnskapspunktene var også forrige distriktskasserer Kjell Lilletvedt 

og regnskapsfører Han Olaf Teppen, samt leder i Kontrollkomiteen Steinar Johnsen 

 

DS 3 GUVERNØREN OPPSUMMERER LØRDAGSMØTET: 

Guvernør Hilde takket for fine innspill og positiv atmosfære under saksbehandlingene 

på lørdag. Hilde tok en rask gjennomgang av de forskjellige sakene, og hadde ingen 

tilleggskommentarer i forhold til det som vil komme i referatet. 

R 

DS 3.02 5-ÅRS KLUBBUTVIKLING/SYNLIGGJØRINGSPLAN (beslutning): 

Det ble besluttet å bruke Eivinds dokument (gjennomgått på lørdag) som 

arbeidsdokument til en rammeplan som skal være saksdokument til denne saken på 

Årsmøtet 2015. Administrasjonen fikk fullmakt til å utarbeide forslag til aktuelle 

rammeplan, og sende forslaget ut til distriktsstyret for behandling via e-post.   

R/B 
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DS 3.03 LOVKOMITEEN ORIENTERER (herunder ny distriktslov): 

Gøran gikk igjennom loven slik den nå foreligger, og ga gode forklaringer/utdypninger 

på aktuelle punkter. DS hadde tidligere fått utlevert lovens oversatte utgave (norsk og 

svensk) for å komme med innspill, og lovkomiteen hadde tatt innspillene til 

etterretning. 

Det ble diskusjon rundt de forskjellige «guvernørtitlene» i lovteksten, og følgende 

«titler» ble bestemt i den norske oversettelsen: 

Forrige guvernør – sittende guvernør – neste guvernør – fremtidig guvernør. 

Komiteen tilrettelegger dette i den svenske oversettelsen. 

Det ble bestemt å be Årsmøtet om å stemme over lovdokumentet som «helhet» (ikke 

artikkel for artikkel) da lovdetaljer vil fremkomme i den nye «forskrifter og allmenne 

råd». Det bemerkes at foreliggende lovdokument har vært behandlet i KI, uten 

bemerkninger. 

Lovkomiteen fikk velfortjent applaus for jobben med det nye lovdokumentet, og Gøran 

ble valgt til å være saksansvarlig under Årsmøtet. 

R 

DS 3 GUVERNØRENS KVARTALSRAPPORT (herunder rapport fra VG vedr respektive 

divisjoners klubbutviklingstiltak): 

KVARTALSRAPPORTEN: Hilde kunne melde at klubbene i KIDN så langt (sum av 

kvartalsrapport 1 og 2) har donert ca NOK 3.366.000 til humanitære formål, nedlagt ca 

18.300 humanitære timer og levert ca 3.200 Kiwanisdukker. 

Dette er fantastiske tall som vi kan være stolte av og bruke i Kiwanissynliggjøringen. 

VISEGUVERNØRRAPPORTER: 

Rapporteringen viser at de fleste klubber drives godt, og flere har nå tatt i bruk 

Kiwanismodellen. Det er fortsatt klubber som har behov for hjelp til å «styrke seg», og i 

flere divisjoner er det praksis at sterke klubber hjelper svake klubber. 

Divisjon Sverige ønsker mer hjelp/resurser til både eksisterende klubber og til 

nyklubbdannelse, og dette vil bli tatt inn i kommende 5-årsplan. 

Det ble også uttrykt håp om at «Aktivitetsbanken» snart blir ferdig.  

R 

DS 3 REGNSKAP FOR KIWANISÅRET 2013-14 

Distriktskasserer 2013-14, Kjell Lilletvedt, og regnskapsfører Hans Olaf Teppen beklaget 

at de ikke kunne legge frem ferdig revidert regnskap (slik det ble lovet på DS 2). Det 

har vært større utfordringer i forbindelse med overgang til nytt regnskapssystem enn 

forventet. 

Kjell gikk igjennom de foreløpige regnskapstallene, som viste at det nå kun var noen få 

enkeltposter som ikke var avstemt. 

Kjell og Hans Olaf lovet at revidert regnskap skal foreligge innen fristen for utsending 

av årsmøteinnkalling/årsmøtesakdokumenter.  

R 

DS 3 FORESLÅTT GUVERNØR 2015-16: 

Under redegjørelsen for innkomne forslag til «foreslått guvernør 2015-16», fremla 

viseguvernør Kari Rasmussen, på vegne av Divisjon Telemark, et mistillitsforslag mot 

de i administrasjonen som hadde offentliggjort navn på kandidat før 

kandidatinnsendingsfristen var utgått. 

Mistillitsforslaget ble debattert og det kom frem at nominasjonskomiteen før 

utsendelsen hadde hatt kontakt på mail, og at komiteen i tillegg hadde hatt et møte 

under Motivasjonskonferansen på Gardermoen. 

Selv om noen mente at prosessen kunne vært bedre (andre hadde ingen bemerkninger 

til prosessen), så var ingen enige i mistillitsforslaget. 

R/B 
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Distriktssekretæren stilte spørsmål til leder av Lovkomiteen, Gøran, om det står noe om 

«offentliggjøring av kandidatnavn» i gjeldene regelverk. Gøran mente å kunne tolke 

regelverket slik at offentliggjøring av kandidater ikke bør skje før etter innsendingsfrist, 

men det fremkommer ikke av regelverket at det IKKE er tillatt. 

Divisjon Telemark opprettholdt sitt mistillitsforslag, men Kari presiserte at kritikken 

ikke var rettet mot aktuelle kandidat. 

Guvernør Hilde og distriktssekretær Dag stilte, med øyeblikkelig virkning, sine verv til 

disposisjon, og forrige guvernør Mona tiltrådte som møteleder. 

Divisjon Telemarks mistillitsforslag ble tatt opp til avstemning. Avstemningsresultatet 

viste at forslaget falt. 

Guvernør Hilde og distriktssekretær Dag tiltrådte deretter sine verv, og Hilde overtok 

møteledelsen og Dag referentansvaret. 

På bakgrunn av sakens karakter, og for å unngå mulige fremtidige mistolkninger av 

regelverket, fremmet Dag forslag til følgende tekst, satt inn i KIDNs «forskrifter og 

allmenne råd»: 

«Frist for innsending av navn på kandidater vil være den frist som til enhver tid er 

bestemt i regelverket. Kandidatenes navn skal sendes nominasjonskomiteen. 

Kandidatenes navn skal ikke offentliggjøres før innsendingsfristen er utgått». 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

DS 3 ÅRSMØTESAKER: 

Forslag til Årsmøteagenda ble gjennomgått og behandlingsrekkefølgen ble bestemt. 

Tore Brynslund blir foreslått som møtedirigent. 

Gøran Hurtig blir foreslått som parlamentariker. 

Fullmaktskomite er aktuelle Konvents prosjektkomite (distriktssekretæren er mottaker 

av delegatfullmaktskjema, og har ansvaret for at disse blir overlevert 

fullmaktskomiteen). 

Tove Fiksdal (medlemsregisteransvarlig) blir foreslått som medreferent (i tillegg til 

distriktssekretæren). 

Valgkomite/tellekorps blir foreslått på Årsmøtet.  

B 

 OPPFØLGINGSSAKER:  

 INGEN  

 INNKOMNE SAKER. 
 

 

DS 3.04 KONTINGENT NYE KLUBBER: 

Det forelå forslag fra Ralph Castellan (prosjektkoordinator – også med ansvar for 

nyklubbdannelse i KIDN/Norge), om å la aktuelle nyklubbs fadderklubb betale den 

kontingent som kreves for å chartre en ny klubb. 

Etter litt diskusjon falt distriktsstyret ned på følgende vedtak: 

Det er den nye klubbens fadderklubb som skal dekke den internasjonale «Charter fee»). 

Klubber som blir organisert i perioden 1. juli – 30. september slipper å betale kontingent 

til KI-EF og KI, både for inneværende og neste Kiwanisår (dette har KI og KI-EF 

allerede vedtatt). 

KIDN følger vedtaket til KI og KI-EF, dvs at nye klubber som blir organisert i perioden 

1. juli – 30. september slipper å betale kontingent også til KIDN, både for inneværende 

og neste Kiwanisår. 

B 
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DS 3.05 BREV FRA KC-ALFAS DEL PI: 

Det forelå forslag fra KC-L`Alfas del Pi, om å innføre formelle «støttemedlemmer» med 

rabattert kontingent. 

Regelverket gir ingen adgang til slike ordninger (ref. ny klubblov), og distriktsstyret 

kunne derfor ikke godkjenne forslaget.   

B 

DS 3.06 KIWANIS JUNIOR: 

Kiwanis Juniorklubber (som f.eks Juniorklubben på Kongsberg) er ikke forankret i 

regelverket til KI, men finnes i regelverket til KI-EF. 

Det viste seg at spørsmålet om hvordan slike Juniorklubber skal forankres/formaliseres 

var så omfattende at saken ble utsatt til DS 1 2015-16, og lovkomiteen fikk i oppgave å 

legge frem saksbehandlingsdokumenter. 

B 

 TAKKEBREV FRA KEP-KOMITEEN: 

Et hyggelig takkebrev fra Malvin Kalhagen i KEP-komiteen i KC-Fredrikstad, ble lest. 

R 

 EVENTUELT 

 

 

DS 3 DIVISJON SVERIGE: 

Kommende viseguvernør i Divisjon Sverige, Mona Hurtig, tar oppgaven med å sjekke 

om det er mulig å sette i gang en SMS-kampanje i Sverige + om det finnes tilsvarende 

etat som ExtraStiftelsen i Sverige + om UNICEF-Sverige har noe å bidra med. 

Når dette er undersøkt legger Mona frem forslag til resurshjelp/budsjett for å 

gjennomføre eventuelle tiltak. 

B 

DS 3 TV-AKSJON 2015: 

Det forelå brev fra NRK-TV-aksjonen 2015 (Regnskogfondet) om et mulig samarbeid, 

og distriktsstyret fattet følgende beslutning: 

KIDN inngår ingen konkret samarbeidsavtale med NRK, men oppfordrer den enkelte 

klubb til å stille med sine resurser, i lokalmiljøet. 

B 

DS 3 GJESTER TIL ÅRETS KONVENT: 

Foruten aktuelle internasjonale Kiwanisrepresentanter, ble det besluttet å invitere 

UNICEF v/Hanne Holt med ledsager, og firma SPRING AS v/ Dag Østby med ledsager, 

til Konventbanketten 2015.  

B 

DS 3 UNICEF – ÅRSMØTE: 

Det forelå invitasjon til deltakelse på årsmøtet i UNICEF, torsdag den 28. mai 2015,  

kl 1600, Rådhusgaten 24, Oslo. 

Distriktsstyret overlot til Eliminatekomiteen å velge et komitemedlem som deltaker. 

B 

DS 3 KORPSFESTIVAL I TRONDHEIM: 

Det var kommet invitasjon fra «Trønderbrass» - en korpsfestival for funksjonshemmede 

i Trondheim, om å være til stede under arrangementet. 

Distriktsstyret overlot til Humanitærkomiteen å velge et komitemedlem som KIDNs 

representant. 

Arrangementet skal foregå den 6. juni 2015.  

B 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 3 Guvernør Hilde gjentok sin opplysning fra DS 2, om at klubber som ønsker å hedre et 

medlem, nå i Kiwanisjubileumsåret, kan kjøpe en «Centennial Award» til USD 1.500.  

For mer info ta kontakt med Carl-Erik Thielemann.  

R 



9 
 
 

Videre kunne hun opplyse at det er mulig vi får besøk av Kiwanis Magazin på 

Konventet 2015 (Barnas dag). 

 MØTET HEVET 

Guvernør Hilde takket for flotte innspill, positive holdninger og gode beslutninger.  

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 

 
 

 
 

 
 


