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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 2014        www.kiwanis.no 

 
 

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 5. OG 6. APRIL 2014 

Konferansen ble avholdt på Best Western Oslo Airport Hotell Gardermoen, 
med ca 78 deltakere (noen var tilstede begge dager – noen kun lørdag og noen 
kun søndag). 

LØRDAG 5. APRIL 

«ÅPNING M/VELKOMST» 

Hymnen ble avspilt og sittende guvernør Mona Hurtig åpnet konferansen, ønsket lykke til, og neste 
guvernør Hilde Meyer fikk overrakt (på utlån) guvernørkjedet. Hilde ønsket også deltakerne 
velkommen og håpet deltakerne ville finne mye «motivasjon» på denne konferansen. 

«OPPROP/PRESENTASJON ‐ PRAKTISKE OPPLYSNINGER » 
Leder av Kommunikasjonskomiteen, Asbjørn Schjølberg (konferansens administrative leder) foretok 
«opprop/presentasjon» av hver enkelt deltaker. Deretter gikk Asbjørn igjennom konferansens 
hensikt og målsetting, og ga en del aktuelle praktiske opplysninger. 

«HVORFOR UTDANNING ‐ FORVENTINGER » 
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 ? 
Hilde, nå med guvernørkjedet, og i kjent, herlig entusiastisk stil, var helt klar på at det ikke er mulig 
å bli en god Kiwanisambassadør uten å tilegne seg KIWANISKUNNSKAP – derfor denne 
Motivasjonskonferansen. 
Hilde kunne fortelle at det er et ønske fra KI at hele Kiwanisorganisasjonen skal fremstå med samme 
«profil», dvs felles logo (nye logoer er allerede innført), felles informasjonsdesign, felles mål, motto 
og budskap. 

«QUIZ – SPØRSMÅL OM KIWANIS » 

Hilde hadde laget en spørsmålsoppgave med 19 spørsmål om Kiwanis, og deltakerne fikk ikke mer 
enn 20 sekunder på hvert spørsmål. 
En artig, lærerik og Kiwaniskunnskapsfokuserende seanse. 

«KIWANISKUNNSKAP 1 » 

Asbjørn gjennomgikk KIDNs strategi, mål og verdigrunnlag. Han tok også for seg 
organisasjonsoppbygging, roller og gjøremål innen KIDN, samt rettigheter og plikter både for det 
enkelte Kiwanismedlem og for KIDNs organer (detaljer vil komme i Asbjørns konferanserapport).  

«KIWANISKUNNSKAP 2 » 
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Hilde viste organisasjonstablåer (oppbyggingen) i KI og i KI-EF, og avsluttet med en flott film om 
Kiwanis og organisasjonens lokale og verdensomspennende aktiviteter, fra den spede begynnelse 
frem til nåtid. Dette var et herlig, Kiwaniansk «historiedokument», og både tittelen «the never 
ending story» - og slutten «to be continued» var en fin tankevekker. 

«GRUPPEOPPGAVE 1» 
Forsamlingen ble delt inn i grupper, og fikk utlevert oppgaven (resultatdetaljer vil komme i 
Asbjørns konferanserapport). 
 
«TEAMBUILDING ‐ FORANDRING» 

Hilde fremførte først noen herlig, filosofiske betraktninger rundt det «å forandre», og var helt klar 
på at verden forandrer seg uten du vil eller ikke. Det beste du kan gjøre er å bidra, dvs vær 
løsningsorientert, vær selv en del av «løsningen» - ikke en del av «problemet». 
Bidra gjerne på egen hånd, men som team står vi sterkere, og Hilde minnet om at teambuilding kun 
er en positiv forpliktelse til å hjelpe hverandre. 

«PLANLEGGINGSSYKLUS OG PLANGRUNNLAG» 
Asbjørn viste også i år frem det flotte plansyklusskjema (som finnes på KIDNs nettside), og 
understreket viktigheten av at ALLE (guvernør, viseguvernør, presidenter) planlegger sine 
aktiviteter i GOD tid før aktuelle Kiwanisår starter.  

«KOMMUNIKASJON» 

Hilde fremførte flotte eksempler på hvordan kommunikasjon via «kroppsspråk» kan 
brukes/misbrukes. 
Kiwanis bruker i dag mange kommunikasjonsmidler, men all kommunikasjon (bortsett fra direkte 
kommunikasjon på møter) går via internett. Hilde understreket VIKTIGHETEN av 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. 
Hun presiserte også VIKTIGHETEN av at et hvert budskap må kommuniseres/formidles positivt.   

«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. 
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SØNDAG 28. APRIL: 

«MOTTO OG MÅL FOR 2014‐2015» 
Hilde presentert «The Centennial team», en betegnelse som gjelder lederteamene både for KI, KI-EF 
og KIDN (pga Kiwanis 100-åre jubileum i 2015). 
Vår internasjonale president, John Button, har som sitt motto «the way ahead». 
Hildes stikkord for KIDNs fokusområder i 2014-15 er: 
Klubbutvikling – Fornyelse – Organisasjonseffektivisering – Motivering. 

Hilde har, i samarbeid med «team 2014-15, valgt følgende motto: 
«VEIEN FREMOVER – KLUBBEN I FOKUS» 

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

«ØKONOMI» (rutiner, regler osv) 
Distriktskasserer Kjell Lilletvedt viste frem og gjennomgikk et standard budsjettopplegg. 
PS: Det foreligger et fint standard regnskapsprogram på KIDNs nettside.  
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.. 
Kjell presiserte til slutt VIKTIGHETEN av å bruke mail som kommunikasjonsmiddel. 

«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 
hadde allerede besøkt mange Divisjoner, men det er bare å ta kontakt hvis det ønskes hjelp til 
prosjektsøknader. 
PS: DS har tidligere vedtatt at det skal være to prosjektkoordinatorer i KIDN, og i tillegg til Ralph, er 
Kåre Vold fra KC-Horten, valgt som KIDNs prosjektkoordinator. 

«LOVKOMITEEN» 

Komiteleder Gøran Hurtig orienterte omkring utforming/innsending/levering av den nye 
klubbloven, og minnet om at selv om den formelle innsendingsfristen er 30. september 2014, ønsker 
lovkomiteen at ALLE klubbene sender inn sin nye klubblov, enten direkte til KI (via online), eller til 
Lovkomiteen (som hjelper til med online-innsending), innen 31. mai 2014. 

Gøran kunne også melde at KI ønsker å endre/forbedre Distriktsloven, og komiteen vil komme med 
mer informasjon om dette når prosessen kommer i gang. 

«ELIMINATE» 
Hilde ga en statusrapport over KIDNs Eliminateinnsamling, som viser at det til nå er samlet inn ca 
NOK 950.000.   
Målet er, innen avslutningen av prosjektet ved Konventet 2015, å ha samlet inn NOK 4 mill, og 
Hilde ba alle klubbene ha fokus på Eliminate slik at vi kan oppnå målet. 
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Hun minnet om muligheten til å bli såkalt «Model-Club» (tegne en avtale om et fast beløp over de 5 
neste årene – mer info fås ved henvendelse til Hilde, og/eller på KIDNs nettside).  
Hilde kunne også opplyse at UNICEF setter i gang en SMS-aksjon til høsten, og at beløp som der 
kommer inn vil bli tilgodesett som tilskudd fra KIDN (mao beregnet som en del av selve målbeløpet 
på NOK 4 mill.). 
Hun kunne også opplyse at selv om selve Eliminateprosjektets innsamlingsaksjon avsluttes i løpet 
av 2015, så vil UNICEF fortsette i mange år med aktiviteter for utrydding av stivkrampe. 

«KOMMUNIKASJONSKOMITEEN» 
Komiteleder Asbjørn redegjorde for komiteens arbeid og viste til komitemandatet. Komiteens 
hjelpemidler er KIDNs nettside samt KIDNs Facebookside. Han minnet om at komiteen kan 
fremskaffe, svært billig, brosjyrer, roll-ups, Kiwanisdukkeplakater, visittkort osv. For øvrig viste han 
til KIDNs alle Håndbøker. 
Deretter viste Asbjørn frem et «utkast» til KIDNs nye nettside, og fikk applaus for å ha kommet 
frem til et nettsidesystem som er enkel, logisk, informativ og moderne/elegant. 
Asbjørn antydet at den nye nettsiden vil være aktiv før sommerferien. 

«HUMANITÆRKOMITEEN» 
Komiteleder Kari Rasmussen redegjorde for komiteens arbeid, og ga deretter en statusrapport om 
KIDNs fellesprosjekter. Hun minnet om at Burn Camp og Albaniahjelpen skal evalueres innen 
årsmøtet 2014.  
Kari nevnte også at det nå skal utarbeides retningslinjer for bruk av Kiwanisdukken, og at disse vil 
bli vedtatt på DS 4 2013-14. 

«KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN» 
Komiteleder Nicolay Grovik redegjorde for komiteens arbeid, og ga en statusrapport for komiteens 
aktiviteter. Stikkord for klubbutvikling er: Gode, gjerne lokale, prosjekter som det må snakkes om 
(kommuniseres) med entusiasme og glød, så ofte som mulig.  
Han mente også at det ikke bør fokuseres for mye på organisasjonens alderssammensetning – men 
mer på engasjement, mål og resultater.  
Vi er alle engasjerte som en «duracell- kanin» - og det er det bare å fortsette å være – MEN, nå er det 
kommet «duracell-roboter», dvs den yngre og moderne garde – la de få slippe til med sine ideer og 
sitt engasjement – det er de som er fremtiden i Kiwanis.  
Nicolay ba oss alle bli bedre til å bruke Facebook som formidlingskanal, og avsluttet med en fin 
musikkvideo av Bruno Mars, som handler om « I like You – just the way You are». 
 

«EN LITEN AKTIVITET» 

Hilde fikk forsamlingen med på en morsom, fysisk «hode-nakkestrekk», viste presentasjonsvideon 
for KC-Strømstad (en helt supergenial og morsom klubbpresentasjonsvideo), og deretter var alle 
klare til gruppeoppgave nr 2. 
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«GRUPPEOPPGAVE 2» 
Forsamlingen ble delt inn i grupper, og fikk utlevert oppgaven (resultatdetaljer vil komme i 
Asbjørns konferanserapport). 
 
«SPØRRETIME ‐ EVALUERING» 
Asbjørn og Hilde gikk i felleskap igjennom resultatet av begge gruppeoppgavene (resultatdetaljer 
vil komme i Asbjørns konferanserapport), og åpnet deretter for «spørretime». Det fremkom ingen 
vesentlige spørsmål, noe som kan tolkes dit hen at deltakerne var fornøyd med 
Motivasjonskonferansens innhold. 
Sigurd Hem, neste president for KC-Sandefjord, takket for seg, slik han gjorde i fjor, med å fremføre 
en svensk vise om vennskap. 

«AVSLUTNING» 
Hilde takket alle for flotte og konstruktive bidrag under hele konferansen, og lovet, som tidligere 
nevnt, at hennes hovedfokus skal holdes på klubbutvikling og motivasjon. 

Mona foretok deretter den formelle avslutningen av konferansen, takket konferansens 
administrative leder, Asbjørn, for en flott gjennomført konferanse, fikk levert tilbake guvernørkjedet 
fra Hilde, og ønsket alle vel hjem.  

 

Referent 

distriktssekretær Dag Gladsø 

 

 

  

 

 

 
 

 


