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                District Norden Org. nr: 983 757 189 
 
 

 
 

Distriktssekretær 2017-2018 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 garver – etter skattelovens § 6-50)  

 

Distriktssekretæren           www.kiwanis.no 

   

 
Referat fra Distriktsstyremøte nr. 1 - 2017-2018   

Tid:  Lørdag den 7. oktober og søndag den 8. oktober 2017 

Sted:  Scandic Hotel Ambassadeur – Strømsø Torg 7 – N 3044 Drammen  

 

DELTAKERE:                

Guvernør: Heidie 

Ringsby 

Tilstede VG-Akershus Niels Christian 

Pedersen 

Ikke 

Tilstede 

Forrige guvernør Terje 

Christensen 

Tilstede VG-Buskerud Torbjørn Hauge  Tilstede  

Neste guvernør Steinar 

Birkeland 

Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Gøran Hurtig Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig  Tilstede 

Distriktssekretær Dag Gladsø Tilstede  VG-Sørlandet Karl Petter Nylèn Tilstede 

Distriktskasserer og leder 

Finanskomiteen 
Sverre Bakke Tilstede  VG-Telemark Steinar Johnsen  Tilstede 

Lovkomite-leder Eivind 

Sandnes  

Tilstede VG-Vestfold Darren Litherland Tilstede 

Humanitærkomite-leder Brit Rogn Invitert 

Tilstede 

VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite-

leder 

 

Arne Johan 

Sigstad 

Invitert  

Ikke 

tilstede 

VG-Viken Helge Bagøien Tilstede 

KIDNs Prosjektgruppe-

leder 

Ralph 

Castellan 

Invitert 

Tilstede på 

søndag 

VG-Østfold Trond Søhagen Tilstede 

Webmaster Asbjørn 

Schjølberg 

Invitert 

Tilstede 

Past Guvernør- 

Komite-leder 

Tove Fiksdal Tilstede 

Medlemsregisteransvarlig  Mari Mosand Invitert 

Ikke 

tilstede 

PR–og Utdannings- 

koordinator 

Hilde Meyer Invitert 

Tilstede 

Konventkomite-leder 

 

Tore Vågsmyr Invitert 

Ikke 

tilstede 

Kiwanisnytt- 

redaktør 

Ludvik Ervik Invitert 

Tilstede på 

lørdag 

ANDRE: 

KDNs Prosjektgruppe: Magne Fladset. 

Humanitærkomiteen: Tove Fiksdal (også leder i Past Guvernørkomiteen) + Dagfinn Bergkvist (også VG i 

Divisjon Vestlandet). 

Klubbutviklingskomiteen: Terje Ringsby. 

Konventkomiteen: Heidie Ringsby (også guvernør) + Sverre Bakke (også distriktskasserer). 

Lovkomiteen: Asbjørn Schjølberg (også webmaster). 

Finanskomiteen: Sverre Bakke (også distriktskasserer) + Ralph Castellan (også leder av KDNs 

Prosjektgruppe). 

Regnskapsfører KC-Ski v/Hans-Olaf Teppen 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: Begge dager = 15. 

Styret var beslutningsdyktig. 
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DSNR SAK Mrk 

DS 1 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 1 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 1 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Dette møtet er første møte for DS 2017-18, og dermed ingen 

referatgodkjenning.  

 

DS 1 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Heidie ga først ordet til forrige guvernør Terje, som foretok utlevering av 

erkjennelighetsdiplom til Asbjørn Schjølberg (webmaster 2016-17) og Hilde Meyer (PR-

og Utdanningskoordinator 2016-17). Disse diplomene ble av forskjellige årsaker ikke 

tildelt under Konventet i Langesund. 

Deretter overrakte Terje guvernørkjedet til Heidie. 

 

Det ble gitt en informasjon om klubbutviklingskomiteleder Arne Johan Sigstads 

helsesituasjon. Han har måttet amputere deler av et ben, og får et lengre sykefravær. 

Forsamlingen ønsker Arne Johan alt godt.  

 

VG-Indre Østland, Harald Langeid, kunne fortelle om en hyggelig henvendelse fra en 

skole i Lillestrøm. Skolen hadde henvendt seg til KC-Skedsmo, men denne klubben er 

dessverre lagt ned. Heldigvis ble henvendelsen fanget opp i e-postsystemet. Den 

aktuelle skolen ønsket kontakt med Kiwanisklubber i nærområdet for å kunne bli 

informert om hva Kiwanis står for og hvilke humanitære aktiviteter de har. Divisjon 

Indre Østland og Divisjon Viken tar seg av denne konkrete henvendelsen, men det å ta 

kontakt med skoler (ungdomsskoler og/eller videregående skoler) er en svært god ide 

som alle klubber burde benytte seg av (KC-Åsgårdstrand har allerede svært god 

erfaring med et slikt «skolesamarbeid»). 

 

Så var det tid for «guvernøren har ordet»: 

Heidie uttrykte både stolthet og ydmykhet over det å bære guvernørkjedet, og gledet 

seg til å lede «Team 2017-18». 

Hun så frem til konstruktive diskusjoner, med respekt for hverandres meninger og 

argumentasjon, noe som er grunnlaget for å kunne fatte gode beslutninger. 

Hun forventet at alle ville respektere flertallsbeslutninger i utøvelsen av sine oppgaver.  

Hun presiserte også at hun ønsket å være en «tilgjengelig guvernør», dvs, er det noen 

som lurer på noe  – så ta kontakt med guvernøren  

 

 FASTE POSTER:  

DS 1 LOVKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

B 

DS 1 REVIDERING AV STRATEGIDOKUMENTET: 

Gjeldende Strategidokument ble gjennomgått, og revidert. 

De vesentligste endringene var en presisering av vår «Erklæring», der det nå tas inn at 

B 
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Kiwanisaktiviteter også gjelder andre svake grupper i samfunnet enn kun barn og unge 

(f.eks. eldre og funksjonshemmede), og at alle humanitære aktiviteter er helserelatert i 

ordets vide definisjon.  

Revidert Strategidokument vil bli lagt ut på KDNs nettsted 

DS 1 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

Komiteen fremla ny, signert samarbeidsavtale mellom KDN og MHU.  Dette i henhold 

til Årsmøtevedtak 2017.  

Når det gjelder produsenter/leverandører av Kiwanisdukken så vil opplysninger om 

dette bli lagt ut på KDNs nettsted.  

B 

DS 1 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert. 

Det er viktig å merke seg at ALLE viseguvernører «tiltrer» komiteen som komiteens 

resurspersoner.  

B 

DS 1 KDNs PROSJEKTGRUPPE: 

Gruppens mandat ble oppdatert.    

B 

DS 1 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Mandatet ble oppdatert. 

OBS: 

Forenkling i registrering av både nye medlemmer og endringer i 

medlemsopplysninger:  

Det er ikke behov for å fylle ut det gamle «medlemsregistreringsskjema» - det er bare å 

sende aktuelle meldinger/endringsmeldinger på e-post til medlemsreg@kiwanis.no .  

 

KDN har pr. 1. oktober 2017, 59 klubber med 1138 medlemmer.   

B 

DS 1 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Komiteens mandat ble oppdatert, men det gjøres oppmerksom på at komiteens mandat 

ikke kan «styres» av DS. 

Komiteen har for tiden 22 medlemmer.    

B 

DS 1 WEBMASTER: 

Mandatet ble oppdatert. 

Webmaster har registrert at det fortsatt er klubber som ikke har sin egen nettside, og 

viseguvernørene ble oppfordret til å ta ansvar for at alle klubber i respektive Divisjoner 

oppretter sin egen klubbnettside (og gjerne også egen klubbfacebookside).  

Webmaster stiller sin kompetanse til disposisjon.    

B 

DS 1 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Mandatet ble oppdatert. 

For Kiwanisåret 2017-18 er det følgende frister for innsending av stoff/bidrag: 

25. februar 2018. 

25. april 2018.  

5. juni 2018.  

25. august 2018.  

25. september 2018.    

B 

DS 1 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Mandatet ble oppdatert. 

B 

mailto:medlemsreg@kiwanis.no
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DS 1 KONVENTKOMITEEN: 

Mandatet ble oppdatert. 

Leder i prosjektkomiteen for Vikingkonventet i Vestfold, Hilde Meyer, kunne melde at 

Konventet 2018 (i Tønsberg) holder arbeids/fremdriftsplanen.  

B 

DS 1 FINANSKOMITEEN: 

Komitemandatet ble oppdatert.    

B 

DS 1 PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR: 

Mandatet ble oppdatert.  

B 

DS 1 REGNSKAP 2016-17: 

Distriktskasserer 2016-17, Paul Inge Paulsen, var ikke tilstede, og regnskapsfører Hans-

Olaf Teppen i samarbeid med  distriktskasserer 2017-18, Sverre bakke, la frem et 

foreløpig regnskap.  

Regnskapet viste ingen vesentlige avvik fra budsjett, men det må fortas en del 

konteringsendringer slik at regnskapspostene er i samsvar med budsjettpostene, samt 

en ekstra kontroll på føring av «frie» administrasjonstilskudd. 

Administrasjonen fikk fullmakt til å kvalitetssikre regnskapet før det legges frem til 

revisjon. 

Revidert regnskap legges frem på DS 2. 

PS: Et eventuelt overskudd vil bli anbefalt overført egenkapitalen.    

B 

 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 1 KIWANISSYNLIGGJØRING I SVERIGE: 

Divisjon Sverige har tidligere fått innvilget NOK 30.000 til klubbutvikling i Sverige. 

VG-Sverige, Mona Hurtig, la frem en aktivitetsplan hvor Kiwanisdukken skal være 

hovedelementet i Kiwanissynliggjøringen i Sverige. Det forelå en liste over personer 

som skal kontaktes, og denne «kontakten» skal settes i gang i løpet høsten 2017.  

Det vil bli fremlagt en ny statusrapport om aktivitetens fremdrift, på DS 2. 

R 

DS 1 KDN – UNICEF – TV-AKSJON + revidering av samarbeidsavtalen: 

TV-aksjon:  

KDNs  PR- og Utdanningskoordinator, Hilde, orienterte om TV-aksjonen og det ble 

utdelt Kiwanisvester som klubbene kan bruke i denne sammenheng (og i andre 

Kiwanissynliggjøringsaktiviteter). 

Hun oppfordret Viseguvernørene til å oppfordre klubbene til å være med på årets TV-

aksjon og der «synliggjøre seg». Hilde hadde allerede sendt ut mye god informasjon om 

TV-aksjonen og det ligger enda mer info på nettsiden til UNICEF og på www.blimed.no  

Samarbeidsavtalen: 

Forsamlingen var enig om at denne avtalen har vist seg å være sterkt ensidig, dvs lite 

Kiwanissynliggjøring i forhold til det Kiwanis har bidratt med. 

Det ble vedtatt å ikke videreføre gjeldende avtale. 

Guvernøren, PR- og Utdanningskoordinator og distriktssekretæren fikk imidlertid 

fullmakt til å tilby et samarbeid der samarbeidet er konkretisert gjennom aktuelle 

«prosjekter». Gruppen tar et møte med UNICEF om denne saken. 

R/B 

DS 1 KDN – JCI: 

Spørsmålet om et mulig fremtidig samarbeid mellom KDN og JCI ble behandlet på DS 1 

2016-17, og det ble da vedtatt at det på daværende tidspunkt ikke var aktuelt å inngå et 

formelt samarbeid. 

Nå viser det seg at flere klubber og Divisjoner så langt har hatt god erfaring med å 

B 
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samarbeide med JCI (bl.a. Divisjon Buskerud og Divisjon Viken), og administrasjonen 

fikk fullmakt til å inngå en intensjonsavtale med JCI. 

DS 1 BUDSJETT 2017-18: 

Distriktskasserer Sverre, sammen med regnskapsfører Hans-Olaf, gikk igjennom 

budsjettet. 

Budsjettet viser stort sett samme aktivitetsnivå (og dermed samme kostnadsnivå) som 

tidligere år (litt større aktivitet på Humanitærkomiteen og Klubbutviklingskomiteen), 

og følger dermed det som er nedfelt i gjeldende Strategidokument.  

PS: Det vises til kommentarer under behandlingen av regnskapet for 2016-17, der 

VIKTIGHETEN av korrekt kontering (samsvar regnskap/budsjett) blir presisert.  

Med de innspill som fremkom ble budsjettet godkjent, og vil bli fremlagt til ny 

revidering på DS 2. 

Det ble vedtatt å revidere beløpet til Kiwanissynliggjøring vedr årets Farsdag fra 

tidligere NOK 50.000 – til NOK 25.000.    

B 

 INNKOMNE SAKER  

DS 1 REVIDERING AV KDNs OPPMERKSOMHET TIL JUBILERENDE KLUBBER: 

Oppmerksomhetsgaven ble justert opp fra NOK 750 til NOK 1.000 

B 

DS 1 PREMIERING AV KLUBBER/DIVISJONER: 

Forrige guvernør Terje, la frem følgende forslag til nye kriterier: 

KLUBBNIVÅ: 

 Beste PR-prosjekt (mediedekning av prosjektet). 

 Beste innsamlingsaksjon (flest kroner pr. medlem). 

 Beste vekst/vervingsprosjekt (prosentvis medlemsøkning) 

DIVISJONSNIVÅ: 

 Beste samarbeidsprosjekt/aktivitet (både innsamling og Kiwanissynliggjøring). 

 

 Det ble vedtatt at Viseguvernørene formidler forslaget til klubbene, og deretter tar med 

respektive klubbers innspill/kommentarer til DS 2. 

B 

DS 1 KIWANISDUKKEN – BROSJYRER – DEKNING AV KOSTNADER TIL 

TRYKKING/LEVERING AV BROSJYREN: 

Det ble vedtatt at trykking/levering av Kiwanisdukkebrosjyren skal gå over 

Humanitærkomiteens budsjett, og klubber som ønsker brosjyrer henvender seg til 

humanitar@kiwanis.no  

PS: Gøran Hurtig tar ansvaret med å lage svensk tekst til den aktuelle 

Kiwanisdukkebrosjyren. 

B 

DS 1 ALBANIAHJELPEN – DEKNING AV KOSTNADER TIL DELTAKELSE PÅ 

KONVENT 2018: 

Det ble vedtatt at KDN dekker deltakerkostnad for en person, for et beløp beregnet 

oppad til NOK 5.000. 

B 

DS1 INVITASJON FRA KIWANIS CHILDRENS FUND OM Å STILLE SOM 

KANDIDAT TIL STYRET. 

Styrevervet starter 1. oktober 2018 og varer i tre år. 

Interesserte må ta kontakt med distriktssekretæren innen 15. november 2017.  

 

 

R 

 ORIENTERINGSSAKER  

mailto:humanitar@kiwanis.no
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DS 1 NYTT FRA KI – KI-EF: 

Guvernør Heidie hadde fått i oppgave av KI-EF presidenten å ta opp spørsmålet om 

KDN er villig til å delta i et prosjekt kalt «Happy Child». Dette prosjektet er linket opp 

mot SOS-Barnebyer. 

Det ble vedtatt at KDN ikke deltar i dette prosjektet, men det er selvfølgelig fritt for den 

enkelte klubb å ta kontakt med SOS-Barnebyer (noen klubber har allerede en slik 

kontakt). 

B 

DS 1 MOTIVASJONSKONFERANSEN 2018: 

Det forelå forslag om å legge fremtidige «Motivasjonskonferanser» til samme helg som 

Konventet. Forsamlingen fant forslaget interessant og guvernørkollegiet fikk ansvar 

med å fremlegge mer detaljerte planer om hvordan dette kan gjennomføres i praksis, på 

DS 2. 

Motivasjonskonferansen-2018 vil imidlertid bli gjennomført som tidligere (i april – 

nærmere bestemt 21.-22.april 2018 – Drammen). 

Neste guvernør Steinar Birkeland, i samarbeid med PR – og Utdanningskoordinator 

Hilde Meyer, vil komme med mer info til klubbene, i god tid før konferansedato. 

R 

DS 1 DISTRIKTSKOMITEER/AKTUELLE TILLITSVERV – BEHOV FOR FLERE 

KANDIDATER: 

For å styrke «Team 2017-18» (og fremtidige «team») slik at teamet kan utføre 

nødvendige oppgaver, er det behov for flere personer. Det gjelder spesielt følgende 

tillitsverv: 

PR – og Utdanningskoordinatorvervet MÅ bestå av 2 personer (for tiden er det kun en 

person). Meld dere på  

Klubbutviklingskomiteen: Her MÅ vi ha minst 3 personer til  (gjerne to fra Østlandet + 

en fra Vestlandet). Meld dere på  

Distriktskasserer: Her MÅ vi ha en «assistent». Meld dere på  

Distriktssekretær: Dag Gladsø har annonsert at han trekker seg fra vervet med virkning 

fra Konventet 2019, og jo raskere vi får «avløser» jo bedre. Meld dere på  

R 

DS 1 DISTRIKTSKOMITEER – E-POSTVIDERESENDING: 

Det ble vedtatt at ALLE komiteer MÅ ha minst to videresendingsmailer linket til 

respektive komites egen «kiwanis-epost». Dette for å unngå at viktige e-postmeldinger 

ikke blir behandlet. 

B 

 EVENTUELT  

DS 1 1: KDN – KC-SKI – OPPSIGELSE AV REGNSKAPSAVTALE: 

Regnskapsfører Hans-Olaf Teppen fremla ønske om å si opp samarbeidsavtalen, noe DS 

tok til etterretning, betinget av at KC-Ski gjennomfører avslutning av regnskapet for 

Kiwanisåret 2016-17.   

KC-Ski sender formell oppsigelse med virkning fom 1. oktober 2017.  

Det forelå et tilbud fra firma Eksakt Regnskap, Risør (samme pris som i avtalen med 

KC-Ski).  

DS aksepterte tilbudet og administrasjonen fikk fullmakt til å inngå avtale med firma 

Eksakt Regnskap.   

2: BREV TIL KLUBBENE FRA KC-KONGSBERG OG NUMEDAL VEDR KIWANIS 

KREATIVITET – OG MESTRINGSSENTER, HEISTADMOEN: 

President i KC-Kongsberg og Numedal, Ralph Castellan, ønsker å sende ut et brev til 

alle klubbene i KDN, hvor klubbene oppfordres til å støtte «Senteret» med et årlig beløp 

R/B 

 

 

 

 

 

 

 

B 
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(NOK 1.000) for at «Senteret» skal kunne ha en bedre forutsigbarhet i fremtidig drift. 

Det foreligger et årsmøtevedtak på at KDN ikke skal involvere seg økonomisk i dette 

«Senteret», men DS godkjente at brevet sendes til klubbene, under den forutsetning at 

brevets tekst tydeliggjør at dette er et initiativ fra KC-Kongsberg og Numedal, og ikke 

fra KDN. 

 

3: HAR KDN ET «SIGNALPROSJEKT» - OG I SÅ FALL HVILKET ? 

DS mener det er på tide å ta diskusjonen om hvilket prosjekt (eventuelt hvilken 

aktivitet) som kan være KDNs «signalprosjekt» i distriktets Kiwanissynliggjøring. 

Dette anses for å være en viktig sak og vil bli satt opp som eget punkt på DS 2. 

 

4: INVITERE KDNs COUNSELOR TIL DS 2: 

DS vedtok å invitere guvernørens Counselor til DS 2.  

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

B 

 MØTET HEVET 

Guvernør Heidie takket for flotte innspill, god møtedisiplin og gode beslutninger, - og 

ønsket alle vel hjem     

 

 

Referent: Dag Gladsø – distriktssekretær    

 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) - B (beslutning/vedtak)  

DM (divisjonsmøte) 

DS (distriktsstyret) 

VG (viseguvernør) 

KDN (Kiwanis District Norden) 

KI (Kiwanis International) 

KI-EF (Kiwanis International European Federation) 

KCF (Kiwanis Childrens Fund) 

KCF-E (Kiwanis Childrens Fund – Europe) 

SKCFN (Stiftelsen Kiwanis Childrens Fund Norden). 

BC (Burn Camp) 

MHU (Mental Helse Ungdom) 


