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ARSRAPPORT LOVKOM ITEEN 2AL7 -20T8

Komiteen har bestått av Eivind Sandnes som leder og Asbjørn Schjølberg som medlem.

Distriktss§ret gav komiteen ved oppstart av dette Kiwanisåret følgende oppdrag:
L. Fortsette implementeringen og ferdigstillelse av distriktsloven, giennom utarbeidelse av KIDN's

"Forskrifter og allmenne råd"

2. Sjekke opp nyevedtekter i Kl og KI-EF

3. Vi vil gå igjennom DS referater flere år tilbake for å sjekke om det er noen vedtak som er falt ut.

4- Språkvaske norske kiwanislover.
I

5. Sørge for at siste versjoner av lovene li[ger på vår hjemmeside.

I tillegg fikk vi en stor oppgave angående Personvernerklæring og databehandler avtale som er en EU/EØS

forordning, som trådde i kraft i slutten av mai i EU. Og ijuli i EØS land. Dette har gått litt utover mandatet
vi hadde. Derfor er ikke alle oppdrag helt på plass. I tillegg trenger vi en person som kan språkvaske til
svensk.

Distriktsstyret har også innkalt leder av lovkomite til distriktsmøter, dette har vært til stor hjelp i

komiteens arbeid. Klubber og divisjoner sine forespørsler har blitt behandlet på mail eller telefon.

Dette Kiwanisåret har komiteen spesielt jobbet med Personvernerklæringen, samt fått på plass en
databehandleravtale som klubbene kan benytte mot distriktet.
Distriktet på sin side har fått på plass avtaler med sine «foretningsforbindelser»i, altså dem som hjelper
distriktet med å lagre persondata.

Alle disttriktets klubber har fått tilsendt papirer, slik at de kan innen fristen få på plass sin egen
Personvernerklæring. Samt at klubbene kunne få en databehandler avtale på plass tør juli måned.

Distriktsloven er gjennomarbeidet og vasket.

Når det gjelder Kl og KIEF så er det ikke kommet noen vedtekter som berører oss, foreløpig. Vi ser at
aWalen i Luxemburg er den det fortsatt refereres til i KIEF sin lovkomite. Men der ble det bare aWalt at
nye forslag skulle komme ifremtiden.

De siste versjoner av lover er også lagt ut på vår hjemmeside.

Guvernør har fått dokumenter fra lovkomite til benyttelse på sine representasjoner i utlandet. Da spesielt
med tanke på personvern erklæringen i BM.

Lovkomiteen
SIGN

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge
(Distriktets norske klubber er god§ent som mottaker av skattefrie gaver - etter skattelovens § 6-50)

lov@kiwanis.no
Tlf:+47 9L5 75 580

Org. nr:983757189

Eivind Sandnes, Hvidebergveien 248, 2409 Songe



Mental Helse ungdom (MHU):
MHU sommerleir gjennomføres årlig på Bjerkely Folkehøyskole, Flisa i uke 29.
Kiwanis har innsamlet, og overført kr. 200.000,- gieldende årets sommerleir.
Det er et stort behov for tiltak rettet mot barn og ungdom med psykiske lidelser, og vi registrerer at midlene
visamler inn er med på å gtOre en forskjell.

Xiwanis Albaniahjelpen {KA}:
Avleverer egen rapport

Kiwanismodellen:
Humanitærkomiteen registrerer at de fleste klubbene i Kiwanis District Norden, har aktiviteter som naturlig
faller inn under Kiwanismodellen. Prosjektet er med på å sette Kiwanis på "humanitærkartet" i Norge, og
kan være et nytti.g middel med tanke på vekst.

Det har i år vært noe flere klubber som har ønsket besøk av komiteen.Leder har i år besøkt llklubber .og 4
divisjoner. Men her er det rom for en forbedring.

For humanitærkomiteen

Brit Rogn - sign
Leder



Rapport fra kluhbutviklingskomiteen for Kiwanisåret 2017 - 2018
{revidert 19.08.2018}

Klubbutviklingskomiteen har bestått av

Arne Johan Sigstad, KC Elverum (leder)

Terie Ringsby, KC Brunlanes.

Helt i begynnelsen av Kiwanisåret ble undertegnede satt ut ved at jeg fikk en uventet medisinsk

utfordring. Min helsesituasjon ble satt på prøve, og jeg ble ikke i stand til å delta slik som jeg burde i

komiteens arbeiå. Det er all grunn til å gi sterk honnør til Terje for hans svært store innsats ved å bli
ganske så alene om komiteens arbeid. En personlig hjertelig takk er meget berettiget.

!.
Kiwanisåret er ikke over før 1. oktober. lnnspurten fra komiteen blir at undertegnede besøker

KC Kongsvinger den 3. september, videre til KC Bergen den 15. september og KC Trondheim den 17.

september.

Komiteen v/Terje har besøkt Divisjonene Viken, Vestfold og Sverige.

Terje har også besøkt KC Langesund, KC Haugesund/ Haugesund Kaia, KCSki, KC Kristiansand, KC

Horten/ KC Åsgårdstrand, KC Øvre Eiker, KC Risør, KC Str6mstad, KC Sarpsborg, og skal besøke KC

Askim itillegg til nytt besøk hos KC Risør i august.

Klubbene og divisjonene har blitt besøkt sammen med humanitærkomiteen, sammen med
guvernøren og noen alenebesøk.

Komiteen har fått tilbakemeldinger om at mange klubber føler for stor avstand mellom klubbene og

distriktsstyret. Dette resulterer i at medlemmene mangler eierforhold til organisasjonen.
Medlemmene har sterk tilhørighet til egen klubb og miljøet rundt klubben, noe som gjør at
rekruttering til sentrale verv blir fraværende.

Komiteen har også registrert at konservative holdninger er fremtredende. Dette medfører at
forholdet tit det samfunn vi lever i ikke nødvendigvis er realistisk, noe som yngre medtemmer har
vanskeligheter med. Modernisering synes å være nødvendig!

Det er også nødvendig med flere tillitsvalgte inn i komiteen. Klubbutvikling er nødvendig for at
Kiwanis Norden skal bestå inn ifremtiden.

Arne tahan §lgstød - sign

Leder

Kl u b butvi kl i ngsko m itee n
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Prosjektkoordinator KIDN Ralph Castellan, Størensv.sd. 3610 Kongsberg prcsjektkoord i nator@kiwa n is. no
Tlf:48264493

Årsrapport 2017-18 I(IDN's Prosiektsrunne.

Det har siden sist blitt utarbeidet en liste over aktuell bidragsyter,e som klubbene kan
benytte og som finnes i tilskuddsportalen.
Et unntak i den tilsendte listen er Extrastiftelsen hvor alle søknader må fremmes via
prosjektkoordinator Ralph Castellan, dette s§ldes at det er KIDN som er godkjent
som søkerorganisasjon her.
Denne listen vil etter hvert holdes å jour av komiteen.

Det er blitt sendt inn2 søknader til Extrastiftelsen pr. 15.3.18 hvorav svar kan
forventes iløpet av juni måned.
Neste frist er,15.9.18 og vi kan bare oppfordre klubbene til å klekke ut gode prosjekter
alene eller saiirmen med andre som d6t dak,an søkes midler til.

I tillegg er på sin plass å minne alle om at det arbeidet som har vært gjort opp mot
Extrastiftelsen nå gSør atklubbene kan søke direkte til KIDN for små eller store
prosjekter.
Vurderingen vil giøres i KIDN og her vil det bli lagt vekt på at det skal handle om vårt
hovedfokus og at prosjektet er realistisk og gjennomførbart og bidrar til å profilere
Kiwanis.

Ut over det har det vært litt stillstand i komiteen. Dette s§ldes til dels at leder har hatt
rimelig mye å måtte stå i i forbindelse med awiklingen av samarbeidet på
Heistadmoen.
Videre med å få til en ryddig awikling av KC Kongsberg og Numedal.

Vi regner med at vi skal øke aktivitetene etter ferien og vi kan og ønsker å bidra med
trjelp når det gjelder klubbenes prosjekter og søknadskriving.

I)enne rapporten ble fremlagt på DS 3, og det har i mellomtiden vært fø[ende
vesentlige aktivitet i gruppen:

Ferdigstilt (godkjent) avslutning av prosjekter, som derrmed har fiWrt KIDN
betydelige midler (administrasjanstilskudd) til egen hurnanitær benltttelse.
Warbeidelse av sølcnader til ahuelle bidragsytere (3 - 4 prosjeher) innen tidsfristen
15. september.

Ralph Castellan
leder og prosjektkoordinator

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisa.rn .r,ffiu av frivillige som aKivt arbeider for barn og unge



ffiKiwanis
I nternational District Norden Org. nr: 983 757 189

Hilde Elisabeth Meyer Kjølhalstien 30b, 3189 Horten

Årsranport PR os Utdannine 2017-18

PR og Utdanning har deltau på Distrikstyremøte 1, 2 og 3 i 2017-18.
Innkalt på bakgrunn av saker til behandling.

Deltau på interklubbmøter og divisjonsmøter.
Kontaktperson mbd Unicef til TV-akjsonen 2018.

Kiwanis hadde representanter i flere §lkeskomiteer.
Samarbeid med og løpende informasjon til kontaktpersonene i fflkekomiteene"
Mye godt PR arbpid lokalt fra Kiwanisklubbene, og stort engasjement på aksjonsdagen, mange

Kiwanianere var bøssebærere

Avslutende møte med Unicef, da samarbeidsavtalen ble vedtatt avsluttet.
Takkebrev fra Uniceftil alle klubber, delt ut via Yiseguvernørene som mottok disse på DS 2 i februar.

Samarbeidet med neste Guvernør om Motivasjonskonferansen 2018, for tillitsvalgte 2018-19.

Gjennomført 2I.-22. April i Drammen.

Kick Off for Distriktss§re og komiteledere 18-19, og Motivasjonskonferanse for Klubbtillitsvalgte,
Didtriktsstyre og komiteledere.

En fin helg med mye positiv Kiwanis engasjement.

DS 2 vedtok at Distrikt Norden bør ha et Signaturprosjekt. Kiwanisdukken b,le valgt.
Humanitærkomiteen, klubbutviklingskomiteen og PR og utdanning ble bedt om å samarbeide og legge

frem på DS 3 hvordan et slikt prosjekt kan giennomføres.

Komiteene hadde møter og arbeidet via mail.
De la på DS 3 frem et prosjekt med salg av Kiwanisdukke Pin, inkludert økonomisk oversikt.
Enkelt å giennomføre for klubbene uten for mye forarbeid, og med god PR for Kiwanisklubbene.
Det vil og kunne gi god inntekt for arbeidet med Kiwanisdukken og muligheten til å levere

Kiwanisdukken flere steder, som igjen kan gi Kiwanisklubber.
DS 3 vedtok å gå videre med prosjektet, og det vil bli en "kick off' for prosjektet på Vikingkonventet i
Tønsberg søndag 9.september.

Det vil giennomføres en større Barnas Dag på Tønsberg torv lørdag S.september i forhindelse med
Vikingkonventet, for å markedsføre Kiwanis og Kiwanis sitt arbeid for barn og unge.

PR og utdanning har bidratt med støtte og l1jelp til klubbene etter forespørsel.

Vil bidra med støtte og hjelp ved lokal treningskonferanser i september 2018.

Hilde Elisabeth Meyer - sign

Leder PR og Utdanning
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Webmaster Asbjørn Schjølberg, Simleveien 42, 24AA Elverum webmaster@kiwanis,no
Tlf:+47 91 69 07 10

Elverunr,23. jlli2018

ÅnsupToRT FRA NETTAI{SvARLIG/wEBMASTER

Gjelder Kiwanisåret 2Al7 -2A18

1". Ansvar/oppgaveri h t mandat 2017-2018
Ansvar for distriktets nettsatsning, og for opprettelse av nettsteder, sider på sosiale medier og system for
elektronisk post.

Er KIDNs rådgiver i spørsmål om databruk, nettsteder, sosiale medier og elektronisk post.
Administrasjon og ajourhold av alle aspekter ved KIDNs nettsted, heri inngår også opprettelse av andre
brukere på nettstedet etter behov.
Administrasjon og ajourhold av KIDNs sider på sosiale medier og tilordning av
praktisk og øqskelig, herunder opprettelse og administrativ bistand til egne

{subdomener) og evt. andre som det anses tjefrlig å opprette egne nettsteder for.
Administrasjon, drift og ajourhold av et eget e-postopplegg for KIDN.

Som webredaktør å legge ut og oppdatere innhold på KIDNs nettsted og sosiale
andre i organisasjonen.
Ansvar for planlegging, administrasjon og giennomføring av opplæring og undervisning i webfag
innen KIDN, i nødvendig utstrekning.

6enerelt
Ny utforming av nettsider for KIDN ble iverksatt 27. juni 2014; nytt nettsted i plattformen Word Press.

Samtidig ble det iverksatt oppsett av subdomener/egne nettsteder for klubbene etter deres ønsker/behov.
Kiwanisåret 2AL7 - 2018 har vært et rent driftsår for våre elektroniske medier/hjelpemidler. Håndboken for
webredaktører er vedlikeholdt i løpet av året; første komplette utgave, ble utgitt ?4. januar 2016.
I løpet av året har systemene - både nettsteder og e-post - teknisk sett fungert meget bra.
Det er også dette året opprettholdt egne sider på Facebook og Twitter for KIDN.

Sikkerhet for personopplysninger har hele tiden vært sentral i opplegget og driften av våre datasystemer. Vi
var således godt forberedt i f m overgangen til EUs GDPR - ny personvernlovgivning - og dette medførte få
eller ingen ekstra tiltak i den forbindelse. Fin bonus ved at vi for flere år siden gikk over til eget e-postsystem.

Status KIDN. Ved periodens slutt har derfor KIDN et velfungerende, oppdatert, modernisert, forenklet og
tilpasset opplegg for nettsted og er aktiv på de mest vanlige sosiale medier. Hensynet til ny personvernlov er
godt dekket og ga minimalt med arbeid ved innføringen ijuli.

Nettsteder for klubbene
Ved slutten av forrige kiwanisår hadde 28 klubber etablert eget nettsted i det nye systemet, mens ca 10
klubber hadde nettsted hos andre leverandører. I løpet av siste år har 1 klubb forsvunnet, mens 1 klubb har
aktivisert nettsted i vårt system. Til sammen er det nå 28 klubber på vårt system, og omkring 7-8 som har
nettsted hos andre leverandører.
Altså: lngen vesentlige endringer fra forrige år.

Klubbenes nettsteder er fullstendig frittstående og ikke avhengig av distriktets nettsted. Oppsettet er
imidlertid felles og konstruert etter samme mal. lnnenfor malen og plattformens muligheter er det derfor

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:983757189

sideroller der det anses
nettsteder for klubbene

medier etter innspill fra

2.

3.



helt opp til den enkelte klubb hvordan nettstedet utvikles og fremstår for allmennheten og medlemmene.
Utgiftene inngår i det som KIDN betaler til leverandøren, og er altså gratis.
Graden av utnyttelse og bruk av klubbenes nettsteder varierer svært mye. Ca U3 kan betegnes som
tilfredsstillende, og noen få er veldig gode.

4. Opplæring
Det har i perioden ikke vært gjennomført større opplæringstiltak. Hjelp og rettledning i tvilstilfeller er gjort
via e-post og telefon.

5, E-post
KIDNs e-postsystem, med Domeneshop som leverandør, har i perioden virket utmerket og etter hensikten.
Overgangen til ny personvernordning gjør opplegget enda mer nyttig ved at behovet for å benytte private e-
postadresser er sterkt redusert.

6. Sosiale medier
KIDN har i fler€ år hatt egen side på Facebook. Her kan en også siste år registrere en pen stigning i antall
personer som er inne på siden og som benytter den. Potensialet for synliggjøring er imidlertid enda stort og
antall besøkere kan utvides ved at medlemmene øker bruken av Facebook og deler saker med sine venner.
Bruken av KIDNs side på Twitter er svært begrenset men den er verdifull i rollen som informasjonsredskap.

7. Administrativt 
t^

Webmaster er hovedadministrator for nettstedet. I tillegg er distriktssekretæren medadministrator, samt at
to personer er lagt inn som "forfattere".
Det er fremdeles slik at det kommer inn svært få anmodninger om utlegging av stoff, og utnyttelsen av
nettsidene har ikke dket i vesentlig grad siste år.

8. Konklusjon
Netttstedet og e-postsystemet til KIDN og klubbene har teknisk sett funksjonert godt meget godt i perioden.
Omtrent 213 av klubbene har nå egne nettsteder - hos Kiwanis Norden eller hos andre.
Håndbok for webredaktører er ajourført i perioden. Den kompletteres med nyhetsmeldinger fra webmaster.
KIDN har egne sider på Facebook og Twitter og er godt synlig i nettverdenen.
Utnyttelsen og bruk av nettetableringene er fremdeles svært beskjeden.

Asbjørn Schjølberg
Webmaster



ÅnsneproRT zorT-zorr FRA pAsr covERNøRs roumf

Past Governør komit6 for 2A\7-2A18 startet med 23 medlemmer. I desember
2Al7 døde Goran Hurtig og vi er nå 22 medlemmer. Mange av oss har fremdeles
tillittsverv i distriktet.

Komiteenhar kun en rådgivende rolle og har således ingen direkte makt i
distriktet. Komiteen kan få oppdrag fra Distriktsstyret eller kan ta opp egne aktuelle
terrraer.

Taoe Filcsilal

Komitdleder
Nordby, 17.07.2018


