
     Referat Styremøte CISV Trøndelag 
 
Tid:    Torsdag 20. november 2014 kl. 19:00  
Sted:   Hos Kaja. Kinnveien 1C 
Innkalt:  Trond, Randi, Cecilie, Kaja, Christer, Dorothea, Susanne, Hilde  
Forfall:  Cecilie, Dorothea  
Referent:   

 
 
Saksliste: 
 
Sak 78/2014: Godkjenning av referat fra sist møte  
  Beklager. Finnes ikke pga. misforståelse 
         
   
Sak 79/2014: Godkjenning av innkalling/saksliste 
  Godkjent 
   
   
Sak 80/2014: Innkommet post 
  Mottatt purring på innsending av reiseregninger. Act: Cecilie 
  Det blir sendt ut purring fra Andreas på ubetalt medlemskontingent 

OBS påmelding til kurs for tillitsvalgte i januar. Susanne/Christer aktuelle fra 
styret i Trøndelag 

      
Sak 81/2014: Kort statusrapport  

 Delegasjoner. 
Kontroll på årets og neste års delegasjoner. Informasjonsmøte avholdt 12 
november på TØH. Mest «gamle» familier men også noen nye. 
Høyt antall søkere per 20 november i forhold til to tidligere år. Mangler kun noen 
få delegater. 
Postcamp 2015 bestemt lagt til første helg i september. (Informeres på 
foreldretrening) 
 

 Interchange 
Mangler litt overlapping med avtroppende. Ellers full kontroll. FIA er under 
utarbeidelse. IC ansvarlig er med (eller skaffer stand-in) til ale foreldretreninger 
(act: Susanne)  

 

 Egen leir 
Ny startdato til egen barneleir på Gråkallen 15 juli 2015 er satt til 03juli. 
Vi har stab, men skulle gjerne hatt to til, og gjerne gutter! Leirkomite er på plass. 
(Trond varsler Andreas/sentralstyret om endring av dato)  
 

 Økonomi 
Ikke noe spesielt nytt på økonomifronten. Reiseregninger må inn til sentralstyret. 
 

 Mosaikk 
Ambisjoner om et noe høyere aktivitetsnivå. Ny CISV kaffe avholdt siden sist, 
med bra oppmøte. «Casa» Fjellvær er tilgjengelig dersom vi trenger lokale til 
Mosaikk aktiviteter. Dovreheimen kan også brukes til samlinger med overnatting. 
Vi oppretter instagram konto med navn cisvtrondelag. – Act: Christer 



Juleavslutning slås sammen med søkerdag, og blir på Markaplassen. (se eget 
punkt) act: Susanne/-Dorothea 
 

 Ledertrening 
Vi mangler fortsatt en del ledere. Er det søknader som ikke har kommet oss i eie? 
(Trond sjekker med Andreas)  
Christer har ansvaret for å intervjue ledere. Det bør være to personer som 
intervjuer nye lederkandidater. Christer spør Håvard/Susanne ved behov. Også 
mulig å spørre Elin KB og Trond om det passer. 
Christer spør også Andreas om navn på deltakere (JC og Seminarleir) fra 
Trøndelag i perioden 2009-2011 for å ta direkte kontakt med mulige ledere. 
Noe penger satt av i budsjettet.  
 

 Juniorer 
CISV på katta: Kaja + Ellinor ser på ideer. NOK 1000 er øremerket i budsjett 2015 
for junior aktiviteter. Også mulig med omposteringer hvis behov. 
 

Sak 82/2014: Budsjett 2015  
Styret vedtar følgende endring: Beløp for støtte til egen leir dobles til NOK 
30000. Som konsekvens budsjetteres det med underskudd tilsvarende. Det 
kan muliggjøre offentlige støtteordninger til drift. Øvrige poster står som 
foreslått. 

 
Sak 83//2014: Dugnad Gråkallen – Dato? 

Viktig at også MOT har ryddige varslingsfrister. Vi trenger minst 4 ukers varsel 
før vi kan iverksette dugnad. Egen MOT kontakt «headhuntes» over nyttår. Act 
styret.     

 
Sak 84/2014: Søkerdag for delegater 2015  

Markaplassen søndag 14 desember. Kombinert med juleavslutning/grøt. Act: 
Randi (invitasjon delegater/foreldre) Christer (ledere) Dorothea/Susanne 
(juleavslutning) Trond stiller som stab der det behøves. 

   
Sak 85/2014: Dato og sted neste to styremøter 
  14 januar 1900 hos Hilde 
  12 februar 1900 hos Christer 
 
Sak 86/2014: Eventuelt 
  Hilde tar fram arbeidsbeskrivelser til styreposisjonene 
  Susanne starter tråden med datoer for årshjul. 
  Spesielt viktig å publisere datoer som involverer familiene 
   
    


