
     Referat Styremøte CISV Trøndelag 
 
Tid:    Torsdag 28. august 2014 kl. 19:00  
Sted:   Hos Randi. Haakon Odd Christiansens vei 1d 
Innkalt:  Trond, Randi, Cecilie, Kaja, Christer, Dorothea, Susanne  
Forfall:    
Referent:  Trond 

 
 
Saksliste: 
 
Sak 56/2014: Godkjenning av referat fra sist møte  
  Godkjent 
       
    
Sak 57/2014: Godkjenning av innkalling/saksliste 
  Godkjent 
   
Sak 58/2014: Innkommet post 
  Invitasjon til Høstmøte og RSM mottatt 
    
Sak 59/2014: Kort statusrapport etter sommeren 

 Delegasjoner. 
Bare OK tilbakemeldinger så langt. 
Dato for evaluering foreldretrening? – Randi sjekker med Hilde F 
Bør hver delegasjon ha en fadder? – Beslutning før neste sesong 
Evaluering med ledere gjøres på NEO – Ansvar Christer 

 

 Interchange 
God Interchange. Småproblemer med miks av delegater pga språkproblemer. 
Ikke helt perfekt match med gutt/jente. Den Franske lederen fikk noe tid alene 
med delegasjonene pga. arbeid til vår leder. 
 

Egen leir 
God leiropplevelse for alle deltakerne. Spesielt gode tilbakemeldinger til 
kokken Ole Martin. En fabelaktig stab med Guro Vasseljen i spissen. Litt tynn 
leirkomite, som la ekstra arbeid både på stab leirkomite. Lærepunkt: Vi må gå 
tidligere og tøffere ut for å rekruttere medlemmer til ny leirkomite (for 
sommeren 2016) Økonomisk går leiren i balanse mot budsjett. (Kostnad rundt 
NOK 90.000 og inntekt det samme). 
 

 Økonomi 
Egen leir på budsjett. Delegasjonsfondet vil sannsynligvis vise et overskudd 
for sesongen 2015, litt avhengig av innkjøp billetter til de siste delegasjonene 
(India, Brasil, Guatemala).  
 

 Mosaic 
Susanne erstatter Marie Elise i styret fram til årsmøtet, da posisjonen er på 
valg. Invitasjon til CISV kaffe er sendt ut.  
 

 Ledere 
Evaluering gjøres på NEO. Christer sørger for at invitasjonen er kjent. 
  



 Juniorer 
 

Sak 60/2014: Høstfest/postcamp/Infomøte 13-14 september 
Trond booker lokale. Randi inviterer. Dorotea henter nøkler og Christer varsler 
ledere 

 
Sak 61/2014: Årshjul med kommende aktiviteter 
  Utsatt til neste møte 
 
Sak 62/2014: Høstmøtet og RSM høst 2014. Hvem deltar  
  Trond deltar på RSM (tildeling av delegasjoner)  
  Har vi stab og representant for leirkomiteen til kick-off? Beslutning neste møte. 

Susanne deltar som representant for nasjonal YM komite. Christer og Kaja 
stiller fra styret. Mulighet for søke om støtte fra CISV Trøndelag for andre 
medlemmer som ønsker å delta.  Susanne sender invitasjon 

 
Sak 63/2014: Neste års styre 

Følgene verv på valg: Leder, Mosaikkansvarlig, juniorrepresentant, 
interchange-ansvarlig. Dorothea signaliserer et ønske om gjenvalg, men på 
annen post i styret. Trond bidrar gjerne, men ikke som leder.  

 
Sak 64/2014: Stab til egen leir 2015 
  Ikke avklart. Christer/Dorothea tar fram forslag til neste møte 
 
Sak 65/2014: Eventuelt  

Susanne kontakter Marie Elise for oppdatering over hvordan google-mail 
gruppen best kan administreres 

 
Sak 66/2014: Dato og sted neste to styremøter 
  Neste styremøte hos Randi. Tirsdag 16 september kl. 1900. Nidarøy gate 6A  


