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PROTOKOLL FRA KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDENS (KIDN)

eg. ÅRsIvIøTE,AVHotDr pÅ FIRsr HorEL AMBASSADEUR, DRAMMEN,
LØRDAG DEN 5. SEPTEMBER 201"5.

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)

District Norden Org. nr: 983757 l89

ÅrNruc
Kiwanishymnen ble avspilt og guvernør Hilde Meyer erklærte Kiwanis International

District Nordens 49. årsmøte for offisielt åpnet. Hun ønsket delegatene, gjester og andre

tilstedeværende velkommen og håpet på et konstruktivt og verdig årsmøte.

AVDøDE MEDLEMMER MINNES.

Forrige guvernør Mona Hurtig foretok minnehøytideligheten over avdøde medlemmer.

HITSNINGER.

Det ble fremført hilsninger fra føLgende personer:

President KI fohn Button.

President KI-EF Vincent Salembier.

Guvernør Distrikt IslandÆaerøyene Gunnlaugur Gunnlaugsson.

KI - Counselor I«DN 2015:j"6 Bruce Berven.

KONSTITUERING.

Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

Dagsorden ble godkjent uten bemerkninger.

Guvernøren/distriktsstyret fremla følgende forslag:

Møtedirigent Tore Brynslund. :

Parlamentariker: Gøran Hurtig.
Referent og protokollsignering (i tillegg til lovbestemt referent som er

distriktssekretæren): Tove Fiksdal.

Årsmøtets valgkomite: Tor Tausvik, Kåre Iuvih Kjell Bakka, Ieanette Karlsen.

Fullmaktskomite: Medlemmene i prosjektkomiteen for |ubileumskonventet 2015.

Årsforsamlingen godki ente forslaget.

MøTEDIRIGENTEN INSTRUERER.

Tore Brynslund takket forsamlingen for tilliteru og informerte delegatene om de fastlagte

årsmøtereglene.

Fullmaktskomiteen kunne melde at det var registrertl.43 delegater (inkl delegater «at

large», og distriktsstyremedlemmene).

ÅnsnamoRT FRA KoNTRoLtKoMrrEEN.
Komiteleder Steinar johnsen leste årsrapporten, og Årsforsamlingen hadde ingen

bemerkninger.



ÅnsneppoRT FoR KIwANIs TNTERNATIoNAL DrsrRrcr NoRDEN 2014-20ls

v/guvernør Hitde Meyer.

Hilde gikk igiennom rapportens vesentligste punkter, med tilleggskommentarer.

Årsforsamlingen godkj ente guvemørens årsrapport uten bemerkninger.

ARSREGNSKAP FOR KTWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN 2013.1"4.

Distriktskasserer 2AL4-15, Paul Inge Paulsen, beklaget at regnskapet, av forskjellige

årsaker, ikke var ferdig revidert til årsmøtedokumentutsendelsesfristeru men kunne
forsikre Årsforsamlingen at distriktsstyret vil gjennomføre tittak for å unngå en lignende

situasjon i fremtiden.

Deretter gikk han igjennom regnskapet med noter samt årsberehring og revisorberehring.

Regnskapet viste et positivt resultat på NOK L63.46L - etter finanskostnader/inntekter *
inklusive Konventregnskapet.

Egenkapitalen er NOK 640.245.

Årsforsamlingen godkiente regnskapet og årsberefiringen.

Distriktskasserer Paul Inge Paulsen fremmet, i forbindelse med fremtidig, ekstraordinære

kostrader vedr ekstem regnskapsbistand for regnskapet 2013-1{, forslag til
overskuddsdisponering.

Forslaget fal! og overskuddet tilfaller i sin helt egenkapitalen.

Det gjøres oppmerksom på at KIDNs egenkapital nå er i henhold til Årsmøtevedtak 2O't4,

der det ble besluttet at egenkapitalen skal være minst 70o/o dv gjeldene års driftsinntekter,

eksklusive Konventregnskap og eksterne driftstilskudd.

ÅnsnscNsKAp FoR STIFTELSEN KrwANrs INTERNATIoNAL DISTRTcT

NORDENS FOND (SKIDNF) FOR ÅnEf 2014 (SKIDNF har kalenderår som

regnskapsar). :

Styreleder i SKIDNF, Carl-Erik Thielemann, la frem regnskap med noter samt

årsberetning og revisorberebring.

Regnskapet viste et positivt resultat på NOK 26.723 etter finansinntekterlutgifter på NOK

24.589.

Fondets egenkapital pr 31.12.201.4er NOK 953.786.

Årsforsamlingen godkiente regnskapet og årsberetningen.

NY DISTRIKTSLOV.

Leder i Lovkomiteen, Gøran Hurtig, gikk igjennom lovforslaget (som for øwig var

kvalitetssikret av K[).

Det fremkom ingen bemerkninger og Årsforsmalingen godkiente den nye lovteksten.



REGNSKAPSOVERSIKT FOR KIWAMS INTERNATIONAT DISTRICT NORDEN

2014-115.

Distriktskasserer Paul hrge Paulsen la frem en regnskapsoversikt som var ajourført pr.30.

iuni 2015. Regnskapsoversikten viste at DS 2014-15 har god økonomikontroll.

Det fremkom ingen vesentlige bemerkninger fra årsforsamlingen.

Regnskapsoversikten er KUN en orienteriog og skal ikke godkiennes av

Årsforsamlingen.

VALG.
Det forelå følgenile forsløg frø nominøsjonskoffiiteen:

Guoænør 2A75-16 = Eiuinil S ømilnes.

Neste guoetfiøt 2075-76 =Te4e K. Christensen.

Fren*iilig guoernfi 2075-L6= Heiilie Ringsby,

Årsforsamlingen godkiente, med akklamasion, nominasionskomiteens forslag.

Til nytt styrmtedlem i Sffielsen Kiwønis Intønøsjona.l District Narilens Eond (SKIDI\rF)

for periailm 7. oktobq 2015 - 30. sryterrbø 2018, forelå følgenile forsløg:
Kjell Bøkkø.

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

Til oppgøoen sorn KIDNs teoisor forelåfølgenile forsløg:
Gjenoølg ao reoisjonsfinnaReoisjon Skaguak øs, Risør.

Årsforsamlingen godkiente forslagel

Distriktssekretær og distriktskasserer skal ikke velges, kun utpekes av guvefiuren.

Følgende personer er utpekt og har akseptert:

Distriktssekretær for KIDN i Kiwanisåret 2015-15: Dag Gladsø. ;

Distriktskasserer for KIDN i Kiwanisåret 2015-16: Paul Inge Paulsen.

Fonnelle styremedlemmer for KIDN i Kiwanisåret 2015-L6 en

Styreleder Eivind Sandnes.

Styrenestleder Terje K. Christensen.

Styremedlem Hilde Meyer.

Styremedlem Heidie Ringsby.

Styremedlem/sekretær Dag Gladsø.

Styremedlem/kasserer Paul Inge Paulsen.

KONTINGENT.
Det forelå følgende forslag:

«Medlemskontingenten for Kiwanisåret 2A15-16 forblir uendret (NOK 570), og

medlemskontingenten for nye medlemmer forblir uendret (NOK 40 pt mnd).

Årsforsamlingen godki ente forslaget.



Det ble under dette punktet opplyst og redegjort for en kontingenfforhøyelse fra KI på 10

US-dollar pr. medle* pr. år, gjeldene fom L. oktober 20L5.

s.ARS HANDIINGSPIAN.
Guvernør 2015-'1.6, Eivind Sandnes, gikk igjennom distriktsstyrets forslag til
handling/tiltaksplan for period en 2015 116 - 2019 120.

Det fremkom ingen bemerkninger og Årsforsamlingen godkiente planen.

BUDSIETT.

Distriktskasserer 2015-"1"6, Paul Inge PaulserL la frem et utkast til budsjett, og

Årsforsamlingen fikk en god og tydelig giermomgang av de forskjellige postene.

Budsjettet skal ferdigbehandles og vedtas på DS 1 2015-16.

Budsiettet skal ikke godkiennes av Årsforsamlingen, kun fremlegges for orientering,

og det fremkom ingen vesentlige bemerkninger fra Årsforsamlingen.

EVALUERING AV SAMARBEIDSAWALEN MED MENTAL HELSE UNGDOM.
Det forelå følgende forslag:

"KlDNs samarbeidsavtale med Mental Helse Ungdom (MHU) videreføres i 2 år fom L.

januar 2016 tom 31. desember2017».

Årsforsamlingen godkiente forslaget.

INNKOMNE FORSTAG
INGEN.

Det kom imidtertid et innspill fra Årsforsamlingen «rm hvilke muligheten Kiwanisklubber

har for å søke midler via det såkalte ..herreløs arv-fondetrr, oB distriktssekretæren kunne

opplyse at han allerede er i kontakt med aktuelle departement og at det vil bli sendt ut
informasjon til alle klubbene straks saken er avklart.

AVSLUTNING.
Møtedirigent Tore Brlmslund takket Årsforsamtngen for ryddighet og sakligheN og

Årsforsamlingen takket Tore for fin møteledelse.

Guvernør Hilde Meyer takket alle for fin møtedisiplin, og hevet deretter formelt KIDNs

49. årsmøte.

' /a"vv-hÅfu&

Tove Fiksdal

årsmøtevalgtdistriktssekretær KIDN 2At4-15


