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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 garver – etter skattelovens § 6-50)  

 

Distriktssekretæren           www.kiwanis.no 

   

 
Referat fra Distriktsstyremøte nr. 4 - 2017-2018   

Tid:  Fredag den 7. september 2018 

Sted:  Quality Hotel Klubben – Nedre Langgate 49 – 3126 Tønsberg  

 

DELTAKERE:                

Guvernør: Heidie 

Ringsby 

Tilstede VG-Akershus Niels Christian 

Pedersen 

Tilstede 

Forrige guvernør Terje 

Christensen 

Tilstede VG-Buskerud Torbjørn Hauge  Tilstede  

Neste guvernør Steinar 

Birkeland 

Tilstede VG-Indre Østland Harald Langeid Tilstede 

Fremtidig guvernør Sverre Hauger  Tilstede  VG-Sverige Mona Hurtig  Ikke 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 Ikke invitert VG-Vestlandet  Dagfinn Bergkvist Tilstede 

Klubbutviklingskomite-

leder 

Arne Johan 

Sigstad 

Invitert  

tilstede 

VG-Viken Helge Bagøien Tilstede 

KIDNs Prosjektgruppe-

leder 

Ralph 

Castellan 

Invitert 

tilstede 

VG-Østfold Trond Søhagen Tilstede 

Webmaster Asbjørn 

Schjølberg 

Ikke invitert Past Guvernør- 

Komite-leder 

Tove Fiksdal Ikke invitert 

Medlemsreg.ansvarlig  Mari Mosand Ikke invitert  PR–og 

Utanningskoord. 

Hilde Meyer Invitert   

tilstede 

Konventkomite-leder 

 

Tore Vågsmyr Invitert 

tilstede 

Kiwanisnytt- 

redaktør 

Ludvik Ervik Invitert-ikke 

tilstede 

 

ANDRE: 

Paul Inge Paulsen – styremedlem KI 

Pietro Grasso – KI-EF president 

Konrad Konradsson – guvernør Island/Færøyene  

Elio Garasso – Counselor . 

 

ANTALL STEMMEBERETTIGEDE: 15. 

 

Styret var beslutningsdyktig. 
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DSNR SAK Mrk 

DS 4 Åpning – velkommen/Kiwanishymnen 

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

 

DS 4 Fremmøteregistrering 

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

 

DS 4 Innkallingen ble godkjent. 

Dagsorden ble godkjent.  

Referatgodkjennelse: Referat fra DS 3 ble godkjent uten bemerkninger.  

 

DS 4 GUVERNØREN HAR ORDET: 

Guvernør Heidie delte først ut «diplomer» til de som ikke hadde anledning til å være 

tilstede under guvernørens mottakelse på lørdagskvelden, Ralph, Arne Johan, Niels 

Christian og Torbjørn (Sverre Bakke får sin diplom på lørdag formiddag). 

Deretter fremførte gjestene sine hilsninger.  

Dette var Heidies siste distriktsstyremøte som guvernør, og hun takket alle for godt 

samarbeid. Hun hadde hatt mange fine klubbesøk, med mange gode Kiwanissamtaler. 

Hun håpet på et effektivt og strukturert møte, slik at tidsskjema holdes. 

 

 FASTE POSTER:  

DS 4 LOVKOMITEEN: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, men komiteleder Eivind presiserte 

at det GDPR-dokumentet som komiteen skulle ha fra klubbene KUN er det som 

klubbpresidenten signerer. Dokumentet som det enkelte klubbmedlem skal signere på 

er et internt dokument som respektive klubber selv må sørge for (og arkivere). 

R 

DS 4 HUMANITÆRKOMITEEN: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, og DS hadde ingen kommentarer.  

R 

DS 4 KLUBBUTVIKLINGSKOMITEEN: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, og DS hadde ingen kommentarer. 

Komiteleder Arne Johan Sigstad kunne melde at komiteen har avtalt klubbesøk som 

gjennomføres i september. Arne Johan takket komitemedlem Terje Ringsby for den 

store innsatsen han har nedlagt i komiteen under Arne Johans sykeperiode.    

R 

DS 4 KIDNs PROSJEKTGRUPPE: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, og DS hadde ingen kommentarer. 

Gruppeleder Ralph Castellan kunne melde at gruppen vil fremme 4 nye 

prosjektsøknader til aktuelle bidragsytere. 

1: Samspill – fra lokal modell – til nasjonal metode: Gruppen søker her midler fra 

KIDNs humanitærkonto for «frie prosjektadministrasjonstilskudd», som tilleggsmidler 

til dette prosjektet – beløp NOK 50.000. 

2: Vær stolt ungdom – ta rett valg: Gruppen søker også her midler fra KIDNs 

humanitærkonto for «frie prosjektadministrasjonstilskudd», som tilleggsmidler til dette 

prosjektet – beløp NOK 25.000. 

3: Musikk og dans til omsorg, glede og mestring: Her er det også behov for 

tilleggsmidler, men det er ivaretatt gjennom omdisponering av tidligere bevilget NOK 

40.000 til «Tarzan-løype» på Heistadmoen (som ikke ble benyttet). 

4: Orlando og Disney – bare en drøm: Gruppen søker også her midler fra KIDNs 

humanitærkonto for «frie prosjektadministrasjonstilskudd», som tilleggsmidler til dette 

prosjektet – beløp NOK 20.000. 

R/B 
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DS godkjente alle søknadene. 

PS: Det presiseres at de omsøkte midler IKKE vil bli utbetalt såfremt aktuelle 

prosjektsøknad ikke blir godkjent av hovedbidragsyter (f.eks. ExtraStiftelsen).     

DS 4 MEDLEMSREGISTERANSVARLIG: 

Det forelå ingen rapport, men distriktssekretæren kunne melde at online-

rapporteringen til KI fungerer meget bra. 

OBS: Det ble minnet om (se referat fra DS 3) at KIDN skal avvikle sin egen 

medlemsdatabase, og den praktiske gjennomføringen av dette vil bli satt opp som pkt 

på DS 1 2018-19.  

R 

DS 4 PAST GUVERNØRKOMITEEN: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, og DS hadde ingen kommentarer.       

R 

DS 4 WEBMASTER: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, og DS hadde ingen kommentarer.     

R 

DS 4 KIWANISNYTT-REDAKTØR: 

Ingen endringer i forhold til rapporten som ble gitt til DS 3, og DS hadde ingen 

kommentarer.   

R 

DS 4 GUVERNØRKOLLEGIET: 

Det forelå ingen årsrapport, men kollegiet har arbeidet mye med det nye 

personverndirektivet (GDPR) samt klubbutvikling.  

DS hadde ingen kommentarer.   

R 

DS 4 PR OG UTDANNINGSKOORDINATOR: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, og DS hadde ingen kommentarer. 

Koordinator Hilde viste frem de nye Kiwanisdukkepins, og ba VG om å oppfordre 

klubbene til å kjøpe disse fine Kiwanisdukkepins. 

PS: Det er utsendt info om dette til ALLE klubbene. 

R 

DS 4 KONVENTKOMITEEN: 

Ingen vesentlige endringer i forhold til årsrapporten, og komiteleder Tore Vågsmyr 

gjennomgikk hovedpunktene i rapporten.  

DS hadde ingen kommentarer.  

R 

DS 4 FINANSKOMITEEN: 

Det forelå ingen rapport, men distriktskasserer Sverre Bakke kunne melde at komiteens 

hovedoppgave (sørge for at prosjektmidler samt administrasjonstilskudd føres på egne 

konti og synliggjøres i regnskapet) er ivaretatt.   

Det arbeides med å få innført VIPPS for KIDN.   

R 

DS 4 REGNSKAP 2016-17: 

Alle aktuelle regnskapsdokumenter er signert og utsendt som årsmøtedokumenter, til 

formell godkjenning på Årsmøtet 2018.  

R 

DS 4 REGNSKAP MOT BUDSJETT 2017-18: 

Distriktskasserer Sverre gikk igjennom hovedtallene i regnskapet (pr 30.06.2018), og 

dette viser at vi ikke har hatt vesentlige endringer i forhold til budsjett.  

Det arbeides fortsatt med å få en enklere og mer ryddig kontoplan, og en bedre struktur 

på korrekt kontering. 

Det ble vedtatt at gjenstående beløp på Eliminatekontoen overføres til KIs 

Eliminatekonto.  

Sverre oppfordret ALLE klubbene til å søke om MVA-komp, når det igjen blir aktuelt. 

 

R/B 
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 OPPFØLGINGSSAKER  

DS 4 KIWANISSYNLIGGJØRING I SVERIGE: 

VG-Sverige, Mona Hurtig, var ikke tilstede, og det forelå dessverre ingen statusrapport 

fra Divisjon Sverige.  Saken vil bli satt opp på nytt på DS 1 2018-19. 

R 

DS 4 KIDN - SIGNATURPROSJEKT: 

Leder for Prosjektkomiteen for «Kiwansidukken», Hilde Meyer, kunne melde at det, på 

Konventsøndagen, vil bli fremført en detaljert info om hvordan klubbene nå skal 

forholde seg til «Kiwanisdukken» som KIDNs signaturprosjekt. 

PS: Se også pkt PR – og Utdanningskoordinator.  

R 

 INNKOMNE SAKER  

DS 4 KIDN VISER MEDFØLELSE (bårebukett o.l.): 

Det ble vedtatt at slik medfølelse fra KIDNs side skal gjelde når guvernører, sittende 

distriktsstyre og sittende komitemedlemmer går bort. 

Anbefalt beløp ble satt til NOK 1.500.   

B 

DS 4 DEKNING AV LOVKOMITELEDERS DELTAKELSE PÅ KONVENT/ÅRSMØTER: 

Det ble vedtatt at KIDN dekker alle aktuelle kostnader til Lovkomiteleder, i forbindelse 

med tilstedeværelse på Konvent/Årsmøte. 

Vedtaket gjelder fom Konvent-2018.  

B 

DS 4 KLUBBUTVIKLING I KIDN: 

Denne saken er SVÆRT VIKTIG, og vil bli satt opp som hovedpunkt på DS 1 2018-19. 

Flere hadde gode, konstruktive innspill som neste guvernør, Steinar Birkeland, noterte.  

R 

DS 4 ÅRSMØTESAKER: 

Alle sakene var godt forberedt, og Tore Vågsmyr innstilles som møteleder. 

Tove Fiksdal innstilles som referent – i tillegg til distriktssekretær Dag.  

Eivind Sandnes innstilles som parlamentariker. 

Forslag til medlemmer av valgkomiteen vil bli fremlagt på selve årsmøtet.   

R 

 ORIENTERINGSSAKER  

DS 4 NYTT FRA KI – KI-EF: 

Paul Inge Paulsen orienterte om sitt arbeid som KI-styremedlem. 

Guvernør Heidie kunne for øvrig melde at det ikke foreligger vesentlige saker fra KI-EF 

Det var innkommet henvendelse fra KI om å stille kandidater til KI-styret, men dette er 

for tiden ikke aktuelt for KIDN, da vi har Paul Inge Paulsen som KI-styremedlem (og 

det er ikke anledning til å ha flere fra samme Distrikt samtidig i KI-styret).  

R 

 EVENTUELT  

DS 4 Ingen vesentlige saker ble behandlet.  

 MØTET HEVET 

Guvernør Heidie takket for et meget effektivt møte, og ønsket alle et godt Konvent   

 

Referent:  
Dag Gladsø – distriktssekretær   
 

AKTUELLE FORKORTELSER: 

R (rapportering) - B (beslutning/vedtak) - DM (divisjonsmøte) - DS (distriktsstyret) - 

VG (viseguvernør) - KIDN (Kiwanis International 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) 


