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Referat 
Godkjent. 

 

Saker til Landsmøtet 
Styret har diskutert en del rundt Landsmøtesaker. Fylkeslaget ønsker en evaluering av 

omorganiseringen av den nasjonale strukturen med Sentralstyre og nasjonale komiteer, men dette 

vil nok ikke være på plass før til Høstmøtet. Sakene fra forrige Landsmøte med IT-komité og 

medlemssystem ble til dels presentert på RSM Høst, og kommer trolig opp igjen på neste Landsmøte. 

Hilde følger opp disse sakene. 

 

Hilde og Susanne deltar, mens Siv Rakel kanskje deltar. 

 

Søknader om økonomisk støtte 
Cecilie har ikke fulgt opp på Joars rapport til kommunen for å dokumentere bruk av tildelte midler fra 

i fjor. Vi må sørge for at all dokumentasjon fra i fjor er levert inn før vi søker om støtte for i år. Cecilie 

ser på kommunestøtte til helgen. Det er mulig å søke om driftsmidler fra fylkeskommunen, samt 

eventuelt søke om tilskudd fra Trondheim kommunes frivilligmillion. Cecilie og Hilde ser på dette. 

 

Status delegasjoner og ledere 
Torill har en potensiell leder til Step Up, og skal ha møte med henne på onsdag. Fylkeslaget har vært i 

dialog med CISV Norge rundt Step Up-delegasjon til Libanon. Alle delegasjoner er fylt. 

 



 

Status egne leirer 
Youth Meeting-staben har hatt stabshelg og deltatt på STAS. Forberedelsene til leiren går bra, og vi 

har en fantastisk leirkomité som arbeider hardt for at vi skal få en god leir. Vi har fått kontakt med de 

fleste deltagerne, men det er nå litt usikkert om de kansellerte plassene vil fylles. Leirsted er på plass, 

og leirkomitéleder og leirleder skal på rekognosering på torsdag. Fylkeslaget har et bankkort 

leirkomité og stab kan disponere. 

 

Margareth Ovidt har sagt seg villig til å være leder av leirkomiteen for seminarleiren. Hilde skal 

forsøke å skaffe resten av komitémedlemmene, og tar sikte på at de kommer fra Nord-Trøndelag. Vi 

håper på å få benyttet Skatval skole til seminarleiren. Staben har meldt seg på RTF i Frankrike, og vil 

da møte de internasjonale stabsmedlemmene i påsken. 

 

Mosaikk og informasjonsarbeid 
Begge vervene er fortsatt vakante. Vi sliter fortsatt med å få fylt begge vervene, men Hilde følger opp 

aktuelle kandidater til informasjonsvervet. 

 

Hytteturer vår 2016 
Styret fastsetter potensielle datoer for hytteturer, og sender disse ut til aktuelle arrangører. Det 

foreslås å redusere mosaikkaktivitetene til å heller bli dags- eller kveldsaktiviteter, slik at vi får opp 

aktivitetsnivået i fylkeslaget. Årsaken er at det er vanskelig å rekruttere både ledere og deltagere til 

heldagsarrangementer.  

 

 Vi setter av en søndag til maxiaktivitet hvor vi fokuserer på er syrisk mat og kultur. Denne 

arrangeres hos familien Fjellvær. 

 Vi vil arrangere en filmkveld for midigruppen hvor fokuset er bærekraftig utvikling. Vi sender ut 

forespørsel om arrangører til aktuelle kandidater. 

 Vi tar sikte på å arrangere en minihyttetur, og sender ut forespørsel til potensielle arrangører for 

å finne en passende helg. 

 

Vennskapsuken 
Vi fikk ikke anledning til å stille til Vennskapsuken i uke 6. Lærerne på 4. trinn vil veldig gjerne at CISV 

kommer for å arrangere et tilsvarende opplegg som i fjor. Dette forutsetter at vi finner noen aktuelle 

arrangører, og et tidspunkt for aktiviteten. Hilde formulerer skriv til aktuelle kandidater.  

 

Oppfølging av arbeidsbeskrivelser og årshjul 
Alle i styret skal se på arbeidsbeskrivelsene for vervene sine, og ser om disse følger opp rollene de 

har i dag. 

 

Retningslinjer uttak deltagere og ledere 
Siv Rakel og Torill lager retningslinjer for uttak av delegater og ledere, og legger disse på dropbox når 

dette er klart. Saken følges opp på neste styremøte. 

 

FAQ for medlemmer 
Vi ønsker å lage en oversikt over ofte stilte spørsmål på nettsidene. Hilde og Torill arbeider med 

dette, og saken følges opp på neste styremøte. 

 



 

Billettansvarlig 
Cecilie tar kontakt med potensiell ny billettansvarlig. Overgangsmøte mellom avtroppende og 

påtroppende ansvarlig vil bli organisert.   

 


