
 

Referat styremøte CISV Trøndelag 
Tid: 14. januar 2015 
Sted: Hos Hilde 
Møtt: Cecilie, Christer, Dorothea, Hilde, Kaja, Randi og Susanne 
Referent: Susanne 
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Referat 
Godkjent etter gjennomgang av et par punkter i siste referat. 

 

Statusrapport 
Delegasjoner 

Barneleirsdelegasjonene er fylt opp, og de fleste har takket ja. Randi og Kaja foretar ny tildeling etter 

at en som ble tilbudt plass takket nei. 

 

Vi mangler to gutter til Step Up (15 år). 

 

Ledere 

Alle barneleirsdelegasjonene har ledere, mens én av Step Up-delegasjonene og Interchange mangler 

leder. Vi hadde i utgangspunktet nok ledersøkere, men noen av dem har takket nei til tilbudt plass. 

 

Christer organiserer ledertreningshelg i februar, før Pre Camp. 

 

Noen ganger har vi ledere som ikke har anledning til å delta på LTS, da det kolliderer med andre 

aktiviteter. I fjor opplevde vi at ledere som ikke hadde anledning til å delta på LTS Øst ikke fikk delta 

på LTS Vest grunnet for liten kapasitet. Hilde tar problemstillingen med at vi risikerer at ledere ikke 

får trening på grunn av for liten kapasitet på leirsted videre til CISV Norge. 

 

Dersom kostnaden for å delta belastes fylkeslaget ønsker CISV Trøndelag ønsker primært å tilhøre 

LTS Øst og SUDT Øst, da dette er mye mer økonomisk lønnsomt for fylkeslaget. Hilde tar dette videre 

til CISV Norge. 

 

Interchange 

Vi mangler fortsatt minst én jente til Interchange, og tilsvarende gjelder for Frankrike. Mer 

informasjon kommer etter 25. januar, da FIA sendes inn og Frankrike har hatt møte. 

 



 

Økonomiske søknader 
Fylkeslaget har mottatt søknader om økonomisk støtte til deltagelse på ulike JB-arrangementer. I 

denne omgang avslås søknadene, da styret ikke har utarbeidet retningslinjer for dette. 

 

For fremtiden kan det settes av penger til dette, men da må dette vedtas i budsjett på årsmøte.  

Hilde og Susanne utarbeider retningslinjer for å kunne søke om økonomisk støtte, og disse vil 

publiseres på CISV Trøndelags nettsider når de er ferdigstilt. 

 

I forbindelse med diskusjonen rundt økonomisk støtte, ble det fremmet forslag om at JCer på lik linje 

med ledere burde få støttet deltagelse på LTS og NEO. Dersom slik støtte gis, kan fylkeslaget også 

forvente at JCene bidrar aktivt på lokale aktiviteter, eksempelvis med aktiviteter på hytteturer. Saken 

fremmes på årsmøtet. 

 

Mosaikk 
Vi fikk leder til vinterdelegasjonen gjennom samarbeid med Charlottenlund skole. Avtalen går ut på 

at CISV Trøndelag vi arrangerer Trivselsuke med aktiviteter rundt vennskap og tillit i uke 4, samt 

muligens et par økter med CISV-aktiviteter på SFO.  

 

Visjoner for høsten 

Vi ønsker å holde barneleirsdelegatene aktive i organisasjonen, da det er mye frafall fra 11-åringene 

har vært på barneleir til de kan søke Step Up og Interchange. Det vil derfor bli fokus på å rekruttere 

og engasjere ungdom i aldersgruppen 11-13 år gjennom aktivitetsdager. Dorothea og Kaja jobber 

med dette. 

 

Dorothea skal arbeide med å lage en mal for hytteturer for å senke terskelen for å arrangere 

hytteturer. Kaja skal arbeide med å rekruttere juniorer til å utarbeide aktivitetsopplegg for 

hytteturene. Datoer for hytteturer og ledere til disse må på plass tidlig. 

 

Kalender 
Datoer for hytteturer og sommerfest er satt. Hilde lager kalender som kan sendes ut. Når ledere er 

på plass til hytteturene, publiseres disse på nettsidene. 

 

Randi leier skole til Pre Camp. 

 

Henvendelser 
CISV Norge 

Fylkeslaget mottar mange mailer fra CISV Norge, og vi vil se på hvordan vi kan håndtere mail for å 

unngå overarbeid. Et konkret tiltak er at sekretariatet sender økonomirelatert mail direkte til 

økonomiansvarlig i fylkeslagene. Hilde tar dette videre med Andreas. 

 

MOT 

Vi trenger en kontaktperson for MOT. Dette bør være en person som har vært en del på Gråkallen 

tidligere. Hilde tar saken videre. 

 

Fylkeskommunen 

Cecilie og Hilde ser på ulike økonomiske støtteordninger fra fylkeskommunen og avklarer 

søknadsfrister. 


