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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) 

 

TEAM 2018-2019            www.kiwanis.no 

   

 

 

Referat fra Motivasjonskonferansen 2018 - Teamtreff 

Tid: Lørdag den 21. april 2018 

Sted: Scandic Park Hotell, Drammen 

 

Deltakere:        

Guvernør: Steinar 

Birkeland 

Tilstede Viseguv. 

Akershus: 
Lars Indahl Tilstede 

Forrige guvernør Heidie 

Ringsby 

Tilstede Viseguv. 

Buskerud: 
Tore Vågsmyr Tilstede 

Neste guvernør Sverre 

Hauger 

Tilstede Viseguv. Indre 

Østland: 
Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Velges på 

årsmøtet 

2018 

Ikke 

tilstede 

Viseguv. 

Sverige: 
Ikke valgt Ikke 

tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede Viseguv.  

Sørlandet: 
Kjetil Grønning  Tilstede 

Distriktskasserer (også leder 

av Finanskomiteen)  
Sverre 

Bakke 

Tilstede Viseguv. 

Telemark: 
Kari Rasmussen Tilstede 

   Viseguv. 

Vestfold: 
Aud Mora  Tilstede 

 

Leder Lovkomiteen Eivind 

Sandnes 

Tilstede Viseguv. 

Vestlandet:   
Ikke valgt  Ikke 

tilstede 

Leder Humanitærkomiteen, 

(Nicolay Grøndahl), 

representert ved  

Brit Rogn Tilstede Viseguv. Viken: Øistein Klemp Ikke 

tilstede 

Leder 

Klubbutviklingskomiteen, 

(ikke utpekt), representert 

ved  

Terje 

Ringsby 

Tilstede Viseguv. 

Østfold 

Trond Søhagen Tilstede 

KIDN Fond Carl-Erik 

Thielemann 

Tilstede Kiwanisnytt-

redaktør 

Ludvik Ervik Tilstede 

KIDN Prosjektgruppe v/ 

gruppeleder 

Ralph 

Castellan 

Tilstede 

 

Medlemreg. 

ansvarlig 

Mari Mosand Tilstede 

PR og utdanningsansvarlig  Hilde 

Meyer 

Tilstede Leder 

Konventkomite 

Tore Vågsmyr Tilstede 

Webmaster/nettstedansvarlig Asbjørn 

Schjølberg 

Tilstede  Leder 

Past guv.kom. 

Tove Fiksdal Ikke 

tilstede 
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  Sak Mrk.     

 VELKOMMEN 

Hilde Meyer – PR og Utdanningskoordinator – ønsket alle velkommen, og ga deretter 

ordet til Guvernør 2018-2019, Steinar Birkeland, som håpet på et hyggelig og 

konstruktivt møte. 

Hilde overtok deretter møteledelsen. 

 

 HVORFOR DENNE «TEAM-SAMLING»: 

Hilde fremhevet viktigheten av å bli bedre kjent, noe som er nødvendig for at vi alle 

skal kunne arbeide godt sammen (SAMMEN ER VI STERKE).  

Det er VIKTIG at den enkelte VG kjenner «sine» klubber, og melder ifra til guvernøren 

og aktuelle distriktkomiteer hvis det er behov for hjelp i en eller annen form.   

 

 TEAM 2018-19 MOTTO: «ALLE SKAL MED». 

Steinar håpet at mottoet vil bli forankret også ut i klubbene, både internt og eksternt.   

 

 GRUPPEOPPGAVE – «SAMARBEID – IKKE GI OPP»: 

Forsamlingen fikk virkelig «brynet seg» på en rebusoppgave som krevet konsentrasjon, 

logikk og ikke minst samarbeid .    

 

 BUDSJETT 2018-19 

Noen av viseguvernørene og komiteene har lagt frem sine aktivitetsplaner/budsjett. 

Siste frist for innsending av budsjett til distriktskasserer/guvernøren ble satt til 1. juni 

2018. 

Budsjettet skal dekke VG-reiser i egen Divisjon + eventuelle kontorutgifter. Utgifter til 

jubileer og andre «festligheter» må Divisjonen dekke (f.eks. ved å gi respektive VG et 

tilskudd). 

PS: Det ligger mye god info om budsjettprosess på KIDNs nettsted.  

 

 ARBEIDSRUTINER VISEGUVERNØRER: 

VG er meget viktig person. Skal ha oversikt over klubber som har behov for 

rekrutteringshjelp, og videresende opplysninger om dette til guvernøren og 

Klubbutviklingskomiteen.  

VG skal være en inspirator, og en god kommunikator, og ikke minst være «foran» når 

det gjelder «enkel» Kiwanissynliggjøring (bruk av K-nål, K-bekledning, K-bilmerke 

osv). 

 

Alle VG får tilsendt agenda/innkalling/saksdokumenter senest 3 uker før DS-møtene.  

Det er VIKTIG at VG leser alle saksdokumentene, og gjennomgår disse på DM-møtene, 

i forkant av DS-møtene (DM legges gjerne til onsdager i samme uke som DS-møtene). 

 

VIKTIG: Kvartalsrapportene MÅ fylles ut korrekt, og sendes guvernøren (med kopi til 

D-sekretær) innen aktuelle frister. Sjekk gjerne at tallene du får fra respektive Klubb-

kvartalsrapporter er korrekte. 

 

VIKTIG: Utøv The Formula i praksis, og bidra til at klubbene gjør det samme. 
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 ABEIDSRUTINER KOMITEER: 

Statusrapporter (utførte aktiviteter mellom DS-møtene) skal sendes distriktssekretæren 

senest 4 uker før aktuelle DS-møte. 

VIKTIG: Komiteer som har mandat der det er naturlig å samarbeide med andre 

komiteer, plikter å lage gode rutiner for dette samarbeidet. 

 

 HVA FORVENTER GUVERNØREN AV «TEAM-2018-19»: 

Godt samarbeid, god kommunikasjon, bidra gjerne til omstilling tilpasset dagens 

samfunn, tilstedeværelse, og ikke minst positivt Kiwanis-engasjement  

 

 MØTEKALENDER 2018-19 (DS-møter) 

Følgende DS-møter ble fastlagt: 

DS 1 – lørdag 6. og søndag 7. oktober 2018 (her skal bl.a. DS-budsjett vedtas, og 

komitemandater bestemmes). 

DS 2 – lørdag 9. og søndag 10. februar 2019 (dette KAN bli et møte KUN på lørdag 9. 

såfremt saksmengden ikke krever 2 møtedager). 

DS 3 – lørdag 4. og søndag 5. mai 2019 (dette KAN bli et møte KUN på lørdag 5. såfremt 

saksmengden ikke krever 2 møtedager). 

DS 4 – fredag 6. september 2019 (i forbindelse med Konventet 2019 – i BERGEN). 

 

OBS: Konventet i Bergen avholdes 6. -8. september 2019. 

 

PS: DS-møtene nr 1 – 2 – 3 avholdes på Scandic Hotell Ambassadør, Drammen. 

 

 

 GUVERNØRENS MØTEKALENDER 2018-19 (klubb/divisjonsbesøk, møter i KI og 

KI-EF osv) 

Steinar ba viseguvernørene sende han, gjerne litt raskt, forslag på divisjonsbesøk. 

Han har også mål om stille på aktuelle klubbjubileer. 

 

 

 AVSLUTNING 

Steinar takket Hilde for god arrangementsledelse, takket alle for mange flotte innspill, 

og ønsket lykke til videre på Motivasjonskonferansen.  

 

 

 

Referent:  

Dag 
 


