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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 2018                          

www.kiwanis.no 

   

 

REFERAT FRA MOTIVASJONSKONFERANSEN 21. OG 22. APRIL 2018 

Konferansen ble avholdt på Scandic Park Hotell, Drammen, med representasjon fra 26 

klubber, med til sammen 39 klubbdeltakere + 23 fra administrasjonen og komiteene.  

LØRDAG 21. APRIL 

«ÅPNING M/VELKOMST» 

Kiwanishymnen ble avspilt, og sittende guvernør Heidie Ringsby ønsket velkommen, lånte 

bort sitt guvernørkjede til neste guvernør Steinar B., som formelt åpnet konferansen. 

Han understreket viktigheten av å jobbe i team, og han håpet på en effektivt, nyttig og 

inspirerende konferanse.   

Deretter overtok PR- og utdanningsansvarlig, Hilde Meyer, møteledelsen med opprop og 

praktiske opplysninger, og håpet at all diskusjon ville bli gjennomført med det «Kiwanianske 

kroppsspråk»: Høye munnviker og lave skuldre  . 

 

«HVORFOR MOTIVASJONSKONFERANSE » 

Hilde fremhevet viktigheten av å bli bedre kjent, bygge gode relasjoner, utveksle erfaringer, 

noe som er nødvendig for at vi alle skal kunne arbeide godt sammen, og ikke minst la seg 

motivere/inspirere (Team-2018-19 har som motto: ALLE SKAL MED)..  

Hilde tok oss så igjennom Kiwanisorganisasjonens organisasjonsoppbygging (ingen 

endringer, men veldig bra med en «oppdatering»). 

 

«ØKONOMI» 

D-kasserer Sverre Bakke holdt et meget nyttig innlegg om økonomirutiner (mye bra info 

finnes i aktuelle håndbøker på KIDNs nettsted). 

Det er VIKTIG at klubbene har en ryddig økonomi, og det finnes mye god informasjon om 

dette i håndbok for tillitsvalgte.  

 

Spesielt VIKITG er det å ha delt regnskap (med delte bankkonti) for drift og humanitær. 

PS: Ved mottak av midler til spesielle, konkrete prosjekter vil det være fornuftig å ha en egen 

bankkonto for det aktuelle prosjektet. 

Det er også VIKTIG at klubbene forholder seg til gjeldene regelverk (Lotteriloven), spesielt 

med tanke på den prosentvise fordelingen mellom drift og humanitær, ved lotterier/Bingo 

og andre lignende aktiviteter. 

 

PS: Det gjøres oppmerksom på at Sverige har andre regler/lover. 

OBS: Det ble etterlyst et felles regnskapssystem for KIDN, og D-sekretær fikk oppgaven med 

å sjekke dette med KC-Drøbak (som har laget et eget godt egnet regnskapssystem). 
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«VISEGUVERNØREN  (VG)» 

Oppgaver/ansvar er nedfelt i håndbok for tillitsvalgte (se KIDNs nettsted). 

VG skal være en inspirator/motivator for klubbene i sin Divisjon, og er i kraft av sitt verv, 

medlem av Distriktsstyret (DS). 

Det er VIKTIG at VG kjenner «sine» klubber (både sterke og svake sider) slik at han/henne 

kan bidra til å overføre gode erfaringer fra sterke klubber til svake klubber. 

En nyttig «sjekkliste» kan være: 

Har alle klubbene i Divisjonen et program (og er det interessant nok). 

Har alle klubbene i Divisjonen gode humanitære aktiviteter (signaturprosjekt). 

Har alle klubbene i Divisjonen opprettet rekrutteringstiltak. 

OG – i så fall: Sjekk aktuelle klubbers status/utvikling. 

Det er også VIKTIG at VG er sitt ansvar bevisst når det gjelder det å være talsperson for 

«sine» klubber, dvs representere «sine» klubbers flertallsbeslutninger under aktuelle 

saksbehandlinger på DS-møter. 

OBS: Det er VG som har ansvaret for Divisjonsvise Treningskonferanser. 

OBS: VG er automatisk medlem av Klubbutviklingskomiteen, og plikter dermed å bidra til 

gode samarbeidsrutiner med komiteen. 

 

«KLUBBPRESIDENTEN» 

Oppgaver/ansvar er nedfelt i håndboken for tillitsvalgte (se KIDNs nettsted). 

For øvrig var alle enige om at klubbpresidenten er nøkkelpersonen i hele 

Kiwanisorganisasjonen. Presidenten skal motivere, inspirere, rose/takke og utøve godt 

lederskap. 

Det er også SVÆRT VIKTIG at presidenten setter sammen sine komiteer på et så tidlig 

tidspunkt som mulig. Spesielt viktig er Programkomiteen som skal sette sammen et godt, 

interessant og innholdsrikt program. 

Presidenten har ansvaret for at ALLE klubbmøter blir gjennomført effektivt og strukturert, 

med en god og hyggelig atmosfære.   

Presidenten har ansvaret for utfylling av Kvartalsrapporten, og at den innsendes til 

respektive VG innen fristen. 

PS 1: Bruk rapportens tall i all Kiwanissynliggjøring. 

PS 2: Sørg for at du selv + din sekretær + din kasserer stiller opp på Divisjonens 

Treningskonferanse. 

 

«KLUBBUTVIKLING»   

Klubbutviklingsmedlem Terje Ringsby, hold et meget godt innlegg om Klubbutvikling.  

Stikkord er: 

Hvem er vi og hva er våre mål (hovedmål og delmål). 

Vilje til endring (tilpasse våre aktiviteter den virkelighet som samfunnet har i dag – og 

fremtiden). 

Vilje til ikke å gi opp fordi et (eller flere tiltak) mislykkes.  
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Engasjement og tro på Kiwanisfremtiden. 

Terje fremhevet KC-Elverum, som gjennom målrettet strategi/handlingsplaner har oppnådd 

strålende resultater (klubbens «rekrutteringsdokument» vedlegges dette referat, og legges ut 

på KIDNs nettsted – under «Resurser»). 

Terjes innlegg skapte en meget fruktbar debatt om Klubbutvikling, og forsamlingens 

engasjement her gir håp om en god Kiwanisfremtid.    

 

«KIWANISNYTT» 

Vår eminente redaktør, Ludvik, ga forsamlingen ros for gode innlegg/innspill til stoff til 

aktuelle Kiwanisnyttnummer. 

Han viste, med KC-Horten og KC-Horten Freias Utlånssentral som eksempel, hvor viktig det 

er med synliggjøring av Kiwanisaktiviteter i nærmiljø, og at slike aktiviteter også 

synliggjøres gjennom Kiwanisnytt. 

 

«WEBMASTER » 

Vår eminente webmaster, Asbjørn Schjølberg, oss gjennom KIDNs  nettsted, og understreket 

at «enten vi liker det eller ikke» så er verden i seg selv blitt et felles «nettsted», noe også 

Kiwanisorganisasjonen må forholde seg til.  

En PC eller gjerne et nettbrett er et helt nødvendig arbeidsverktøy i utøvelsen av tillitsvalgtes 

oppgaver. 

KIDNs nettsted inneholder svært mye god Kiwanisinfo, men det er enighet om at 

menyvalgene og «navigeringen» kan bli bedre. Webmaster og assistent tar «saken». 

Det er fortsatt mange klubber som IKKE har sitt eget nettsted, noe som hindrer disse 

klubbene å kunne kommunisere/synliggjøre seg på en nyttig måte.  

KIDN har et sterkt ønske om at ALLE klubber oppretter sitt nettsted, og det er bare å ta 

kontakt med Asbjørn.  

Det er utarbeidet en håndbok for klubbwebmastere.  

OBS: Asbjørn presiserte VIKTIGHETEN av at alle endringer til e-postsystemet, etter valg på 

neste års tillitsvalgte, MÅ være Asbjørn i hende senest 30. september.  

 

«LOVKOMITEEN». 

Leder i Lovkomiteen, Eivind Sandnes informerte om den nye «Personvernloven» (GDPR), 

som trer i kraft allerede 25. mai 2018.  

Denne loven skal sikre at bruken av personopplysninger blir ivaretatt på en slik måte at disse 

sensitive opplysningene ikke kan misbrukes. 

Komiteen vil utarbeide nødvendige maler/avtaletekster som klubbene vil få tilsendt straks 

de foreligger. 
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«STIFTELSEN KIWANIS CHILDRENS FOND NORDEN (SKCFN)» 

Fondets president, Carl-Erik Thielemann, informerte om Fondets navnskifte, som har 

bakgrunn i KIs ønske om at alle aktuelle Fond har betegnelsen «Kiwanis Childrens Fond» i 

sine «lokale» navn. 

Han oppfordret klubbpresidentene til å informere om Fondet i respektive klubber. 

For øvrig informerte han generelt om Fondets aktiviteter, og det finnes mye god informasjon 

på KIDNs nettsted. 

Spørsmål om søknader kan rettes til fondet@kiwanis.no  

 

«KIDNs PROSJEKTGRUPPE» 

Gruppeleder Ralph Castellan gjennomgikk, og utdypet, stikkordlisten for søknader om 

bidrag fra eksterne bidragsytere (ExtraStiftelsen, Gjensidigestiftelsen osv), og presiserte at 

bidragsyterne prioriterer søknader der det aktuelle prosjektet er forankret i en Kiwanisklubb 

(eller en Divisjon) hvor det i tillegg inngår flere samarbeidspartnere. 

PS 1: Nevnte stikkordsliste ligger på KIDNs nettsted. 

PS 2: Er det spørsmål er det bare å ta kontakt med Ralph. 

 

«HUMANITÆRKOMITEEN»   

Komiteleder for 2018-19, Nicolay Grøndahl, var ikke tilstede, og sittende komiteleder, Brit 

Rogn, holdt komiteens innlegg. 

Hun gikk igjennom komiteens mandat, og presenterte status for KIDNs fellesprosjekter, 

Mental Helse Ungdom – Burn Camp – Kiwanis Albaniahjelpen – Kiwanismodellen – 

Kiwanisdukken. 

KIDNs samarbeidsavtale med Burn Camp går ut den 31.12.2018, og skal opp til behandling 

på Årsmøtet 2018. 

Brit, med hjelp fra Hilde, informerte litt om prosessen vedr. Kiwanisdukken som KIDNs 

«Signaturprosjekt», hvor status for prosessen vil bli fremlagt på DS 3 2017-18.  

Komiteen kommer gjerne på klubbesøk, og komiteen er meget glad for det gode samarbeidet 

komiteen har med Klubbutviklingskomiteen. 

 

 «FELLES MIDDAG – SOSIALT SAMVÆR» 

Alle deltakerne samlet seg til en uformell og svært hyggelig middag.  

Samtalene, både under middagen og ut over kvelden, dreide seg for det meste om 

relasjonsbygging til beste for Kiwanisorganisasjonens fremtid.  

Det var mao tydelig at det sosiale samværet er en meget viktig del av selve konferansen. 

SØNDAG 22. APRIL: 

«ET FUGLEPERSPEKTIV PÅ KIWANISORGANISASJONEN» 

Guvernør Steinar gikk igjennom organisasjonsplanen for hele Kiwanisorganisasjonen, og 

«åpnet» deretter for en debatt om Kiwanis fremtid. 

mailto:fondet@kiwanis.no
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En meget engasjert forsamling bidro til en meget god debatt.  

Under debatten ble det presisert at klubber som har utfordringer med å finne egne 

tillitsvalgte, kan «låne» personer fra andre klubber.  

 

«GRUPPEARBEID - I»  

Forsamlingen ble delt inn i grupper, og fikk utdelt «materiell» som skulle brukes til å bygge 

et «byggverk» så høyt som mulig. 

 Konkurranseinstinktet slo ut i full blomst, og de forskjellige gruppene gikk til oppgaven 

med STOR iver.  

Resultatene viste at det kan være lurt å bygge et godt fundament, før man starter byggingen i 

høyden. 

Forsamlingen fikk så absolutt satt på prøve både løsningsorientering, lagledelse og 

samarbeid. 

Dette var nyttig . 

Guvernør Steinar stilte så spørsmålet om det er noe vi kan lære av våre «konkurrenter», 

Røde Kors – Lions- Norske Kvinners Sanitetsforening. 

Dette førte også til en meget god «klubbutviklingsdebatt», men konklusjonen ble at vi helst 

bør lære av oss selv, og skape vår egen Kiwanisidentitet. 

Deretter gikk Steinar igjennom The Formula, og anmodet ALLE klubber om å implementere 

The Formula (i praksis) i alt klubbarbeid. 

 

«GRUPPEARBEID – II»  

Her fikk forsamlingen (de samme gruppene) oppgaven med svare på følgende spørsmål: 

1. Hvordan kan vi bidra til å gjøre Kiwanis mer attraktiv ? 

2. Hvordan kan vi synliggjøre Kiwanis bedre  ? 

3. Hva kan vi lære av andre organisasjoner ? 

Denne oppgaven ga følgende «stikkordsresultat»: 

1: Alltid ha gode møteprogram – Bidra til synliggjøring og styrking av Kiwanisdukken (som 

nå er KIDNs signaturprosjekt) – Utvikle eget «Ungdomsprogram/prosjekt/aktivitet».  

2: Styrke markedsføringen av Kiwanis, bl.a. ved å benytte alle aktuelle, sosiale media 

(aviser, radio, nettsider, Facebook, You Tube osv) – Sørge for uniformering og 

merkevarebygging (bruk Kiwanismerket, Kiwanis profileringsklær osv) – Opprett samarbeid 

med kommunen. 

3: Sett konkrete mål (hvor er vi – hvor vil vi) – Implementer Kiwansmodellen – Tilpass 

møtevirksomhet og aktiviteter til dagens behov. 

GENERELL OPPSUMMERING: 

Møteleder Hilde, som også er KIDNs PR – og Utdanningskoordinator, gikk igjennom 

koordinatorens oppgaver/ansvar, og fikk mange gode synliggjøringsinnspill fra en meget 

engasjert forsamling. 
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«MOTTO OG MÅL FOR 2017-2018» 

Guvernør Steinar har valgt «ALLE SKAL MED» som KIDNs motto for 2018-19, og 

forsamlingen syns dette var et godt «motto». 

Når det gjelder konkret mål for medlemsvekst/nyklubbdannelse for Kiwanisåret 2018-19, så 

vil dette bli konkretisert på DS 1 2018-19, og viseguvernørene fikk i oppgave å fremlegge 

respektive Divisjoners klubbutviklingsmål, på DS 3 2018-19.   

 

 «KONVENT»  

Hilde (som også er leder for Konventprosjektkomiteen-2018, minnet om Vikingkonventet-

2018, som avholdes helgen den 7.-9. september 2018, på Quality Hotel Klubben, Tønsberg 

(Norge).  

Invitasjon og påmeldingsinfo er sendt klubbene, og frist for påmelding er 1. juni 2018.   

 

«SPØRRETIME - EVALUERING» 

Det var delt ut et evalueringsskjema som deltakerne fylte ut og leverte inn. 

For øvrig var det ingen vesentlige spørsmål, og referentens tolkning av 

«konferanseatmosfæren» tilsier at det har vært en godt gjennomført konferanse. 

 

«AVSLUTNING» 

Steinar og Hilde takket så mye for at forsamlingen har vist både møtestruktur og entusiasme 

under konferansedagene, og håpet alle ville ha nytte av konferansens innhold når vi nå skal 

starte arbeidet med å styrke Kiwanis inn i Kiwanisåret 2018-19. 

Steinar takket Hilde for meget god møteledelse, og foretok deretter den formelle 

avslutningen av konferansen, leverte tilbake guvernørkjedet til Heidie, og ønsket alle vel 

hjem.  

Referent 

Dag Gladsø 

distriktssekretær  

 

 

OBS 1: 

Alle aktuelle presentasjoner ligger på KIDNs nettsted  

www.kiwanis.no – medlemssider – utdanning og trening – motivasjonskonferanse – 

dokumenter 2017.  

 

OBS 2: 

Håndbok for Tillitsvalgte ligger på KIDNs nettsted 

www.kiwanis.no – medlemssider – ressurser – håndbøker. 

http://www.kiwanis.no/
http://www.kiwanis.no/

