
     Referat Styremøte CISV Trøndelag 
 
Tid:    Tirsdag 16. september 2014 kl. 19:00  
Sted:   Hos Cecilie. Nidarøy gate 6a 
Innkalt:  Trond, Cecilie, Kaja, Dorothea og Susanne  
Forfall:  Christer og Randi  
Referent:  Trond 

 
 
Saksliste: 

 
Sak 67/2014: Godkjenning av referat fra sist møte 

Godkjent                                                                    
                        
Sak 68/2014: Godkjenning av innkalling/saksliste 

Godkjent                     
                        
Sak 69/2014: Innkommet post 

De Norske invitasjonene til neste sesongs aktiviteter (vedlagt) 
Melding fra sentralstyret om at neste års stab MÅ være klar til høstmøtet. I 
motsatt fall vil de avlyse leiren 

                                                           
Sak 70/2014: Kort statusrapport 
        Delegasjoner 

To ledersøknader mottatt. 

 

        Interchange 
Dorothea sender inn info om LIC til vår partner, som blir i Frankrike. 

 

        Egen leir 
Kick off for egen leir blir på høstmøtet. Trond purrer på tilbakemelding fra Hilde om noen i 
leirkomiteen ønsker å delta. 

 

        Økonomi 
Mottatt liste for ubetalte medlemsskap. VIKTIG at både STYRMEDLEMMER og deltakere 
på aktiviteter er medlemmer. Cecilie purrer på andre via mail. 

 

        Mosaikk 
CISV kaffe arrangert. MINI hyttetur 27-28 september. MIDI/MAXI hyttetur blir 17-19 
oktober. PEACE ONE DAY arrangeres søndag 21 september. 

 

       Ledertrening 
Trond purrer Christer for evt. navn på mulige stabsmedlemmer for egen leir -15. 

 

        Juniorer 
Evaluering av junior som styremedlem ikke på plass. Er styrets innstilling til årsmøtet at vi 
ønsker dette som en permanent ordning? Legges som sak til årsmøtet (Trond) og 
styrebehandles med innstilling til årsmøtet dagen før (15 oktober). 

 
  



Sak 71/2014: Høstfest/postcamp/Infomøte 
Post-camp 1-2 november På Markaplassen. Skolen er booket. Randi melder 
inn til brannvesenet. Kan vi ta med et par tidligere delegater til infomøtet? 
Forslag: Randi sjekker med Oscar + Erlend Persen. Ønskelig med et eget 
infomøte for Nordfylket. Ansvar Trond (Stjørdal).   

  
Sak72//2014: Årshjul med kommende aktiviteter 
                       Trond utarbeider forslag til videre revidering. 
  
Sak 73/2014: Høstmøtet og RSM høst 2014. Styrets prioritering av destinasjoner 

Utsatt til neste møte. – Greit å ha alle med (Invitasjoner vedlagt dette 
referatet). 

                        
Sak 74/2014: Neste års styre 

Trond purrer valgkomiteen v/Elisabeth Hamstad. Innstilling må ligge klar til 1. 
oktober når fristen for innmeldte saker går ut. 

  
Sak 75/2014: Stab til egen leir 2015 

Noen internasjonale kandidater er aktuelle, men vi bør ha lokale (voksne) 
stabsmedlemmer. Trond/Christer/Dorothea 

                        
Sak 76/2014: Eventuelt 

Vedtektene bør ligge på hjemmesiden vår (på samme måte som en del andre 
fylkeslag) 
«crash kurs» til alle i styret på hvordan man kan legge inn info på 
hjemmesiden: Susanne tar opplæring på neste styremøte 
Kan årsmøtet hodes på TØH? (Cecilie sjekker med Hilde Fjellvær) 

  
Sak 77/2014: Dato og sted neste styremøte 

Hos Trond. Fånesvegen 1, 7506 Stjørdal. 
15 oktober kl. 1900.  


