
 

 

Årsmøte 2016 i CISV Trøndelag 
 

Mandag 17. oktober 2016 klokken 19.00 

Handelshøyskolen i Trondheim, Klæbuveien 72 

 
 

 

Til stede: Cecilie Østerlie, Hilde Fjellvær, Johannes Köpple, Kim André By Stølan, Siv Rakel 

Sivertsen, Susanne Schröder, Torill Røkke, Youssef El Balaawy og Wenche Storvold 
 

 

1. Godkjenning av innkalling  

Godkjent. 

 

2. Godkjenning av saksliste 
Godkjent. 

 

3. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere 
Møteleder: Hilde Fjellvær 

Referent: Susanne Schröder 

Protokollunderskrivere: Kim André By Stølan og Torill Røkke 

 

4. Årsmelding 
Godkjent med mindre endringer. 

Årsmøtet bemerker at det er svært uheldig at vi ikke har oppdaterte medlemstall, og 

således ikke god oversikt over antall medlemmer. Vi håper at dette kommer på plass for 

kommende år. 

 

5. Regnskap 
Godkjent. 

 

6. Delegasjonsfond 
Forslag om at satsene for deltageravgifter forblir uendret godkjennes. 

 

7. Budsjett 2017 

Forslag om å sette av kr 40 000 til egen leir, kr 25 000 til leder-/delegattrening, NEO, 

STAS og kr 1 000 til reklame/annonser/markedsføring godkjennes. 

 

  



8. Forslag til vedtektsendring av § 7 

Endringsforslagene vedtas. 

Informasjonsansvarlig vil i 2016 bare velges for ett år, slik at dette vervet kommer på 

motsatt syklus av valg av leder, for å sikre kontinuitet i styret. Årsmøtet bemerker at 

endringsforslaget vil ha følger for valget de to kommende årene. I 2017 vil 

ledertreningsansvarlig måte velges for ett år i stedet for to år for å flyttes til motsatt syklus 

av delegasjonsansvarlig, og i 2018 vil mosaikkansvarlig måtte velges for ett år i stedet for 

to år for at vervet skal flyttes til samme syklus som økonomiansvarlig. Dette for å få en 

jevnere fordeling av vervutskifting. Årsaken til at denne prosessen gjøres over tre år er for 

å unngå at omtrent hele styret skal være på valg i 2017. 

 

9. Valg av styre, revisor og valgkomité 
Styreverv som ikke er på valg: 

Delegasjonsansvarlig; Siv Rakel Sivertsen (Valgt for 2016 og 2017) 

Ledertreningsansvarlig: Torill Røkke (Valgt for 2016 og 2017) 

Økonomiansvarlig: Cecilie Østerlie (Valgt for 2016 og 2017) 

 

 

Følgende ble valgt: 

Leder: Hilde Fjellvær (2 år) 

Interchangekoordinator: Maria T. Spjøtvoll (2 år) 

Mosaikkansvarlig: Emil Vengbo (2 år)  

Informasjonsansvarlig: Johannes Köpple (1 år) (Dette for å være i tråd med 

vedtektsendringen, jf. pkt. 8) 

Juniorrepresentant: Kim André By Stølan (1 år) 
  

Revisor: Hege Kvitsand (1 år) 

 

Valgkomité: Sigrid Sollie Kornstad, Siri Fjellvær og Susanne Schröder (alle for 1 år) 

 

 

Vi takker Susanne for en formidabel innsats i styret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

      

 

 

 
  

 


