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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. 2 - 2015-2016   

Tid: Lørdag den 6. og søndag den 7. februar 2016 

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

 

Deltakere:            

Guvernør: Eivind 

Sandnes 

Tilstede VG-Akershus Hans Olaf Teppen Tilstede 

Neste guvernør Terje 

Christensen 

Ikke 

tilstede 

VG-Buskerud Carl-Erik 

Thielemann  
Tilstede 

Forrige guvernør Hilde Meyer Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Heidie 

Ringsby 

Tilstede VG-Telemark Kari Rasmussen  Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig Tilstede 

Distriktskasserer  Paul Inge 

Paulsen 
Ikke 

tilstede  

VG-Sørlandet John Rune 

Ingebretsen 

Tilstede 

Lovkomiteen Gøran Hurtig  Tilstede VG-Vestfold Steinar Birkeland Tilstede 

   VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Humanitærkomite 

(kun eget sakspkt) 

Brit Rogn Tilstede VG-Viken Marit Warme Tilstede 

Klubbutviklingskomite 

(kun eget sakspkt) 

Roar Hansen Tilstede VG-Østfold Sverre Kristian 

Bakke 

Tilstede 

Klubbutviklingskomite 

(kun eget sakspkt) 

Roger Berg Tilstede    

Prosjekt-koordinator 

(kun eget sakspkt) 

Ralph 

Castellan 
Tilstede    

Prosjekt-koordinator 

(kun eget sakspkt) 

Kåre Vold Tilstede  Nettansvarlig 

 

Asbjørn 

Schjølberg 

Ikke 

tilstede 

Medlemsreg.ansvarlig 

(kun eget sakspkt)  

Tove Fiksdal Tilstede Past-guv.komite 

(kun eget sakspkt) 

Tove Fiksdal Tilstede 

Prosjekt ELIMINATE 

(kun eget sakspkt) 

Carl-Erik 

Thielemann 

Tilstede Konventkomite 

(kun eget sakspkt) 

Tore Brynslund  Tilstede  

Finanskomite 

(v/d-kasserer) 

Paul Inge 

Paulsen 

Ikke 

tilstede 

Kiwanisnytt – 

redaktør 
Ludvik Ervik Ikke 

tilstede 

 

 

 

 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ LØRDAG: 14 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE PÅ SØNDAG: 14  

Styret var beslutningsdyktig. 
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LØRDAGSMØTET              Rapportering = R 

                Beslutning = B 

  Sak Mrk.     

 Før møtet ble offisielt åpnet rettet VG Harald Langeid en takk til forrige guvernør Hilde 

for hennes deltakelse i forbindelse med KC-Elverumsmedlem Steinar Vollestads 

bortgang. Både KC-Elverum og Steinar Vollestads familie hadde uttrykt stor takk for at 

KIDN v/Hilde hadde vist sin medfølelse gjennom Hildes representasjon. 

 

DS 2 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 2 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 2 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 1 ble godkjent uten bemerkninger.  

 

DS 2 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Eivind gikk igjennom guvernørkvartalsrapport nr 1, som viste at KIDN er et 

aktivt distrikt, hvor klubbene arbeider godt med sine lokale aktiviteter.  

Han hadde hatt glede av å være tilstede på charterfesten til KC-Brunlanes, og kunne 

også opplyse at satellittklubben KC-Gjerstad er i utvikling mot å bli organisert.  

For øvrig så Eivind frem til et konstruktivt møte med gode beslutninger.   

 

 FASTE POSTER:  

DS 2 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteleder Brit leste komiterapporten, som viste at komiteen har et godt samarbeid 

med klubbene. 

Ny avtale med MHU var signert (etter vedtak på Årsmøtet 2015), og evaluering av BC 

vil bli foretatt i løpet av vinteren.  

Det er sendt ut mange Kiwanisdukker, deriblant 500 Kiwanisdukker til KC-Alfas del Pi. 

Ansvar for oppfølging av Kiwanisdukker sendt til områder der det ikke er 

Kiwanisklubber vil bli diskutert under pkt «Klubbutviklingskomiteen.  

Det hadde vært liten respons fra klubbene vedr ønsket tilbakemelding på hvor klubber 

produserte sine Kiwanisdukker, og komiteleder ber klubber dette gjelder om å ta 

snarlig kontakt med komiteen. 

Når det gjelder årets «morsdagskampanje» så viste Hilde en fin film som skal legges på 

aktuelle facebooksider – og, hvis mulig, vises på TV. Pressemeldingen er straks ferdig 

og vil bli sendt ut snarest mulig (VIKTIG da at klubbene bruker den og tar kontakt med 

sine lokale media). 

OBS: Det arbeides med UNICEF Sverige for å se på muligheten til en lignende 

kampanje der.  

 

R 

DS 2 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiteens medlemmer med ansvar for styrking av eksisterende klubber i Norge (Roar 

og Roger), har besøkt mange klubber hvor fokuset har vært møtestruktur, innhold, 

positivitet og engasjement, med tanke på styrking av respektive klubbers «indre liv», 

for derigjennom å gjøre klubbene attraktive overfor nye medlemmer. 

R/B 
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Komiteens medlemmer med ansvar for nyklubbdannelser der Kiwanisdukken er 

«nøkkelen» (Ralph og Kåre), har for stor arbeidsbelastning og det legges opp til 

følgende nye ansvarsstruktur/komitestruktur: 

Ralph og Kåre går ut av Klubbutviklingskomiteen, men vil fortsatt være KIDNs 

prosjektkoordinatorer. Det vil bli VG som får oppfølgingsansvaret der 

prosjektkoordinatorene har opprettet «kontaktpersoner/kontaktledd» (se mer under 

«Prosjektkoordinatorene»). 

Komitemedlem som har ansvar for klubbutvikling i Sverige (Mona) kunne melde at det 

var levert Kiwanisdukker i Gällivare og Kiruna og at det der arbeides med å opprette 

kontakter med tanke på nyklubbdannelse.   

 

DS 2 PROSJEKTKOORDINATORENE: 

Ralph Castellan kunne opplyse at følgende 4 av de 6 søknadene som var sendt til 

ExtraStiftelsen, ble innvilget: 

Gurvika – scene og rullestolrampe (Divisjon Vestfold) = kr 150.000. 

Samspill – mer Helse og Livsglede (KC-Skien og KC-Skien Nora) = kr 450.000 (godkjent 

som 3-årig prosjekt). 

Søndre Vego Gård (KC-Øvre Eiker) = kr 448.000. 

Opp og Ned (Høyt og Lavt) (KC-Ski) = kr 682.000. 

Ralph og Kåre fikk velfortjent applaus for fantastisk arbeid.   

Det ble også vist et innlegg i avisen Varden hvor Samspill – Mer Helse hadde fått et 

STORT oppslag , noe som viser at disse prosjektene gir svært god 

Kiwanissynliggjøring i respektive klubbers lokalmiljø.   

Ralph gjorde oppmerksom på at søknadsfristen for prosjekter til ExtraStiftelsen for 2016 

er i september, dvs at klubber som ønsker hjelp av Ralph/Kåre må gi tilbakemelding 

innen 1. august 2016.  

Det viser seg at prosjektregnskap i forbindelse med aktuelle prosjekter kan være litt 

utfordrende, og det ble vedtatt å benytte KIDNs revisor som fagkonsulent/revisor når 

det er nødvendig.  

Når det så gjelder koordinatorenes roller og oppgaver så ønsket Kåre å ikke være 

«aktiv» (dette pga arbeidsbelastning i eget firma), men han tar gjerne ansvaret med å 

være en «backup-person», og Ralph foreslo derfor følgende: 

Prosjektkoordinatorene gis navnet «KIDN prosjektgruppe», og vil bestå av to nye 

koordinatorer (klubbene får beskjed om å finne aktuelle personer),+ Kåre som «backup-

person» og Ralph som gruppeleder. Prosjektgruppen rapporterer direkte til DS. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Det ble videre vedtatt at respektive Viseguvernører skal ha oppfølgingsansvaret der 

Prosjektgruppen har opprettet/oppretter kontakter med hjelp av Kiwanisdukken. Det 

bør også så langt det er mulig være personlig utlevering av Kiwanisdukkene. 

Videre ble vedtatt at Viseguvernørene tar ansvaret med å opprette kontakt der det 

finnes sykepleierskoler i respektive Divisjoner.  

På DS 1 la Ralph frem informasjon om opprettelsen av Kiwanis Aktivitetspark, og ble 

der oppfordret til komme med mer info. 

Ralph viste en fin Powerpointpresentasjon over Kongsberg Aktivitetspark AS, Rippit 

Actionsportsenter, og Kiwanis Kreativitets – og Mestringssenter på Heistadmoen. 

 

 

R/B 
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Dette flotte «aktivitetssenteret» inneholder elementer/aktiviteter/muligheter som er så 

interessante for KIDN at guvernørkollegiet, sammen med Ralph, Hans Olaf og 

eventuelt andre aktuelle personer/organer (f.eks. administrasjonen), fikk ansvaret med 

å utarbeide et «prospekt» som viser KIDNs muligheter (bruk av «parken») og økonomi 

(leie eller eie), og fremlegge dette for distriktsstyremedlemmene innen 29. februar 2016.   

Powerpointpresentasjonen vedlegges dette referat.     

  

DS 2 MEDLEMSREGISTERANSVARIG: 

Tove la frem medlemsoversikt som viste tall som ikke var i overenstemmelse med de 

tall guvernøren hadde på sin kvartalsrapport. Hun gikk igjennom oversikten med hver 

enkelt VG, for å få hennes oversikt og guvernørens kvartalsrapport korrigert.  

Dette viser VIKTIGHETEN av at den enkelte VG tar kontakt med medlemreg.ansvarlig 

straks respektive klubbers medlemstall foreligger, FØR VG-kvartalsrapporten sendes 

guvernøren, slik at tallene kan kvalitetssikres. 

Tove minnet VG om å sørge for at respektive klubber sender sin rapport om 

klubbtillitsvalg 2016-17 til Tove , innen 5. mars 2016.  

Hun ba også VG minne klubbene på VIKTIGHETEN av at hun får tilsendt 

«Membersform» STRAKS det er endring i respektive klubbers medlemsopplysninger. 

 

R 

DS 2 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Komiteleder Tove leste komiteens rapport, og minnet om at klubbene kunne ta kontakt 

når det måtte være behov for komiteens kompetanse/erfaring. 

Konkret for våren 2016 vil komiteen involvere seg i en årsmøtesak som vil bli fremlagt 

på KI-EFs Årsmøte 2016 (se mer under «Lovkomiteen»).  

 

R 

DS 2 NETTANSVARLIG/WEBMASTER: 

Distriktssekretæren leste webmasters rapport. Rapporten viser (enda en gang) at KIDN 

er heldig som har en så dyktig webmaster som Asbjørn Schjølberg.   

 

R 

DS 2 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Distriktssekretæren leste redaktørens rapport, som viser at han er fornøyd med 

klubbenes stoffbidrag, men tar gjerne imot mer. 

Det er lagt opp til følgende stoffinnleveringsfrister: 

Februar: 7.  

April: 1. 

Juni: 1.  

August: 10. 

September: 15. 

 

R 

DS 2 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Arbeider med årets «Morsdagskampanje» i samarbeid med UNICEF Norge, og 

UNICEF Sverige. 

Har i tillegg fått ansvaret med å utarbeide et «prospekt» over Kiwanis Aktivitetssenter i 

Kongsberg (se også pkt «Prosjektkoordinatorene»). 
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DS 2 

 

PROSJEKTKOMITE FOR ELIMINATE: 

Komiteleder Carl-Erik opplyste at KIDN har fått henvendelse fra KI med forespørsel 

om, formelt, å fortsette med Eliminatekampanjen frem til KIDN har oppnådd målet på 

NOK 4 mill. Resultatet for KIDN pr. dato er på ca NOK 3.750.000. 

Det ble vedtatt at KIDN IKKE viderefører Eliminateaktivitetene, og anser KIDNs ansvar 

i dette prosjektet for fullført. 

Det vil heretter være opp til den enkelte klubb å bestemme om de vil bidra. 

Carl-Eric takket alle klubbene for flott innsats. 

Utleverte Eliminatebøsser ble innlevert.  

R/B 

DS 2 KONVENTKOMITEEN: 

Komiteleder Tore Brynslund ga en orientering om Konventet på Mastemyr (2016) og 

Konventet i Langesund (2017), og kunne opplyse at begge Konventene hadde god 

fremdrift. 

Divisjon Vestfold har sendt søknad om Konventarrangement for 2018.  

Søknaden er innsendt korrekt i henhold til regelverk, men Tore ville gjerne ha en 

diskusjon rundt Konventets oppgitte deltakerpris, som var uforholdsmessig høy, 

sammenlignet med f.eks Drammenskonventet i 2015.  

Medlemmene av interim-prosjektkomiteen, Heidie Ringsby, Hilde Meyer og Dag 

Gladsø hadde forståelse for at det ble reagert på den høye prisen, men selv etter harde 

forhandlinger er den foreliggende prisen den beste vi kan få, dette bl.a. pga Vestfolds 

popularitet. 

DS vedtok at pristilbudet ikke kan aksepteres, og dermed er Vestfold ikke lenger 

aktuelt som arrangementsfylke for Konvent-2018.  

Heidie, Hilde og Dag tar imidlertid utfordringen med å få Divisjon Vestfold med på å 

arrangere Konvent-2018 i Drammen, og vil komme tilbake med mer info om dette innen 

DS 3.   

Tores Powerpointpresentasjon inneholdt mange interessante opplysninger/statistikker, 

og vedlegges dette referat. 

R/B 

DS 2 LOVKOMITEEN: 

Komiteleder Gøran, kunne opplyse at komiteen fortsatt arbeidet med forslag til 

«Forskrifter og Allmenne Råd» tilpasset den nye Distriktsloven. 

Det forelå forslag til endring av nåværende praksis av DS-møtetidspunkter. Dette med 

henvisning til Distriktslovens nye frister for innsending/utsending av 

årsmøtedokumenter og årsmøteinnkalling.  

Etter en kort debatt ble det vedtatt å utsette forslaget. 

Det forelå et forslag fra ledende tillitsvalgte i KI-EF om endring av valgprosedyre for 

kommende KI-EF representasjon i KI. Dette forslaget bryter med de nedfelte 

demokratiske prosesser for slike saker i KI-EF. Gøran kom med informative, nøytrale 

faktaopplysninger om denne saken, og DS ga guvernør Eivind fullmakt il å stemme 

imot det aktuelle forslaget både på KI-EFs styremøte i februar og på KI-EFs Årsmøte 

2016. Det ble i tillegg vedtatt at forrige guvernør Hilde og leder av Lovkomiteen Gøran, 

på KIDNs regning, stiller på samme årsmøte for å støtte guvernør Eivind. 

R/B 

DS 2 FINANSKOMITEEN: 

Det har ikke vært økonomibevegelser i perioden som berører komiteens mandat.  

R 
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DS 2 REGNSKAP 2014-15: 

Det forelå revidert regnskap for Kiwanisåret 2014-15, og revisor hadde ingen 

bemerkninger til det fremlagte regnskapet. 

DS godkjente regnskapet for fremlegging på Årsmøte 2016, og distriktssekretæren 

sørger for de nødvendige underskrifter, både på regnskapsbalanse og styreberetning. 

Klubber som ønsker detaljerte regnskapsopplysninger kan ta kontakt med KIDNs 

regnskapsfører Hans Olaf Teppen.  

R/B 

DS 2 REGNSKAPSOVERSIKT 2015-16: 

Regnskapsfører Hans Olaf Teppen kunne melde at det i perioden ikke har vært 

økonomiske bevegelser som endrer vedtatte budsjett. 

Budsjettet var ikke implementert i regnskapsoversikten, men det vil bli gjort før 

fremlegging av ny regnskapsoversikt på DS 3. 

Han minnet om at reiseregninger og andre aktuelle kvitteringer for utgifter som skal 

belastes KIDNs regnskap, skal innsendes raskt og fortløpende. 

 

R 

 SØNDAGSMØTET.  

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

leder av Lovkomiteen, tilstede. 

 

DS 2 GUVERNØREN OPPSUMMERER LØRDAGSMØTET: 

Guvernør Eivind takket for et meget konstruktivt lørdagsmøte, og takket også for en 

hyggelig sosial samling på lørdagskvelden, med flott gitarspill og sang av VG Steinar 

Birkeland, og for en fornøyelig og munter «utlodning» foretatt av VG Harald Langeid. 

 

DS 2 VI LÆRER OSS Å BRUKE «NETTET» TIL FREMTIDIGE AKTUELLE DS-MØTER: 

Etter en gjennomgang av hvordan «nettmøter» (Skype – Go to meeting o.l.) fungerer, 

ble konklusjonen at denne type «nettmøter» ikke egner seg for møter der hele 

Distriktsstyret er tilstede. DS opprettholder imidlertid anbefalingen fra DS 1 om at 

komiteene tar i bruk aktuelle «nettsystemer» til sine komitemøter. 

PS: Det vil bli lagt ut på KIDNs nettside en info om hvordan man kan opprette, og 

bruke nettsystemet Skype.  

Hensikten med å ta i bruk Skype er å få ned kostnadene ved DS-møtene, og siden 

Skype ikke egner seg, ble det diskutert å legge om DS-møtenes «struktur», slik at det er 

mulig å avvikle en-dagsmøter uten at dette går ut over aktuelle sakers 

beslutningsprosess. Distriktssekretæren mente at dette absolutt er mulig, og kunne 

opplyse at vår neste guvernør Terje, ønsker å innføre en-dagsmøter (selvfølgelig 

avhengig av saksmengden) når han går på som guvernør.    

R/B 

DS 2 VISEGUVERNØRENE RAPPORTERER: 

Rapporteringen viser at alle Divisjonene har gode, lokale aktiviteter, som gir bra 

Kiwanissynliggjøring i lokalmiljøet. Mange Divisjoner har også egne 

Divisjonsprosjekter som «genererer» god Kiwanissynliggjøring. 

Alle Divisjonene har fokus på klubbutvikling, og var i den forbindelse glad for 

igangsettingen av kampanjene «Fars-dag» og «Morsdag», da disse har gitt god 

PR/Kiwanissynliggjøring både på sentralt og lokalt nivå. 

R 

 OPPFØLGINGSSAKER:  

DS 2 KIWANIS ALBANIAHJELPEN (KA): 

Styret i KA har sendt DS 2 et årsmøteforslag vedr «styrt avvikling av KA» (slik DS 1 

anmodet KA om å gjøre). 

R/B 
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KAs årsmøteforslag inneholder momenter som gjør at DS aksepterer å IKKE 

gjennomføre en evaluering av samarbeidsavtalen mellom  KIDN og KA (slik det er 

nedfelt i gjeldene samarbeidsavtale), og vedtok å innstille overfor Årsmøtet 2016 å 

vedta KAs årsmøteforslag.  

DS 2 AKTIVITETSBANKEN: 

Ansvaret for opprettelse av KIDNs «Aktivitetsbank» (oversikt over de enkelte klubber 

og divisjoners humanitære og inntektsbringende aktiviteter) ble for en tid tilbake lagt 

på vår neste guvernør Terje. 

Terje har stor arbeidsmengde gjennom det å være egen næringsdrivende, og nå også 

som vår neste guvernør, og, for å avlaste Terje, foreslo Dag at ansvaret overføres til 

distriktssekretæren. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

R/B 

 INNKOMNE SAKER.  

DS 2 SAMARBEIDSAVTALE MED UNICEF NORGE: 

Samarbeidet med UNICEF Norge vedr «Mors-dag» og «Fars-dag» har så langt vært 

svært vellykket (det understrekes her at det også arbeides med å opprette kontakt med 

UNICEF Sverige). 

I sin iver over å imøtekomme klubbenes ønsker om enda mer Kiwanissynliggjøring på 

distriktsplan, tar vår guvernør Eivind kontakt med UNICEF Norge for om mulig å få til 

en samarbeidsavtale der Kiwanis blir «linket» opp mot UNICEF, for dermed å kunne 

oppnå enda mer Kiwanissynliggjøring. 

UNICEF utarbeidet et avtaleutkast, og da dette er en form for avtale som må forankres i 

klubbene, ble avtaleutkastet utsendt til alle klubbene for uttalelse.  

Under behandlingen av klubbenes tilbakemeldinger kom det tydelig frem at prosessen 

ikke har vært optimal, noe administrasjon tar til etterretning og lærdom.  

Det var et flertall som mente at avtaleforslaget slik det forelå var for sterkt økonomisk 

bindende for KIDN, og distriktssekretæren fikk oppgaven med å redigere avtaleteksten, 

tilpasset klubbenes/viseguvernørenes innspill, for deretter å sende den tilbake til 

UNICEF for uttalelse. Skulle UNICEF akseptere den nye avtaleteksten vil det nye 

forslaget bli sendt til Lovkomiteen for «tekstkvalitetssikring» i henhold til KIDNs 

regelverk, og deretter utsendt på høring til alle klubbene.  

R/B 

DS 2 HOTELLSAMARBEID MED NORDIC CHOICE: 

Det forelå forslag om å inngå et samarbeid med hotellkjeden CHOICE, og forrige 

guvernør Hilde og distriktssekretær Dag fikk ansvaret med gå nærmere inn i avtalens 

fordeler for KIDN, og komme tilbake til saken på DS 3. 

B 

DS 2 KANDIDATER TIL VISEPRESIDENT KI-EF: 

Ingen har meldt sitt kandidatur før tidsfristen.  

R 

DS 2 KANDIDATER TIL KI-TRUSTEE: 

Paul Inge Paulsen (nåværende distriktskasserer i KIDN) har meldt sitt kandidatur. 

Paul Inge var eneste registrerte kandidat, og ble enstemmig godkjent som KIDNs 

kandidat til valget som KI-Trustee 2016-19, på KI-EFs årsmøte 2016.  

B 

DS 2 KIDN - FÆRØYENE: 

KIDN har pånytt mottatt en henvendelse fra Kiwanis på Færøyene om et mulig 

samarbeid omkring klubbutvikling. 

B 
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DS 2 mente, som DS 1, at KIDN ikke kan involvere seg i et slikt samarbeid uten at dette 

blir initiert via guvernøren på Island, og distriktssekretæren fikk ansvaret med å 

formidle denne beslutning. 

 EVENTUELT 

 

 

DS 2 Pkt 1 – DISTRIKT NORDENS FOND (SKIDNF): 

Carl-Erik kunne opplyse at Fondet nå hadde nådd NOK 1 mill, og takket alle klubbene 

for svært godt resultat.  

R 

DS 2 Pkt 2 – KIWANIS INTERNATIONAL FOUNDATION (KIF): 

Guvernøren har mottatt en anmodning fra KIF om å be klubbene bruke dette fondet. 

Mer info om KIF finnes på www.kiwanis.org   

 

R 

DS 2 Pkt 3 – BREV FRA KÅRE SØRBY: 

Kåre Sørby, leder av redaksjonskomiteen for KIDNs Jubileumsskriv har rettet kritikk 

mot DS for manglende kommunikasjon under og etter prosessen med utarbeidelse/salg 

av Jubileumsboken. DS mente at de, gjennom info og ros til redaksjonskomiteen 

generelt og Kåre Sørby spesielt under Drammenskonventet, samt gjennom 

saksbehandling på DS 1 2015-16 (se referat fra nevnte DS-møte, under pkt «Past 

Guvernørkomite») samt mailutveksling, senest den 21. januar 2016, har imøtekommet 

Kåres ønsker, men DS tar selvfølgelig Kåres synspunkter til etterretning og lærdom. 

R 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 2 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2016: 

Neste guvernør Terje har gitt forrige guvernør Hilde det administrative ansvaret for 

Motivasjonskonferansen 2016.  

Konferansen avholdes den 9. og 10. april 2016, på Best Western Hotell Gardermoen 

(samme sted som 2015). 

Motivasjonskonferansen er i hovedsak rettet mot klubbpresidenter og viseguvernører 

og komiteledere for Kiwanisåret 2016-17, men andre Kiwanisengasjerte medlemmer er 

selvfølgelig velkommen. 

Det vil bli sendt ut invitasjon i nær fremtid, og Hilde oppfordrer ALLE klubber til å 

stille.  

R 

 MØTET HEVET 

Guvernør Eivind takket for flotte innspill, positive holdninger og gode beslutninger 

under alle sakene – og ønsket vel hjem  

 

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) – B (beslutning/vedtak) 

DR (divisjonsråd) 

VG (viseguvernør) 

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) 

http://www.kiwanis.org/
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Referent:  
Distriktssekretær Dag Gladsø 


