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Referat 
Godkjent. 

 

Plan for høsten 
Ansvarlige for høstens arrangement: 

- Post Camp: Randi har ansvar for det praktiske, og Christer har ansvar for ledere og innhold. 

- Høstfest og juleavslutning: Dorothea 

- Hytteturer: Dorothea, med hjelp fra Kaja 

- Søkerhelg: Randi 

 

Peace One Day arrangeres 21. september. Christer arrangerer planleggingsmøte med pizza for 

markeringen når det nærmer seg september. 

 

Høstmøtet arrangeres 13.-15. november. Styret oppfordrer medlemmer som ønsker å engasjere seg i 

lokallaget til å søke om støtte til å delta.  

 

Årsmøtesaker 
Årsmøtet er satt til 14. oktober, på Handelshøyskolen kl. 19.00. Hilde har ansvar for dette. 

 

Styret foreslår å endre § 9 i vedtektene slik at juniorrepresentanten skal ha stemmerett i tillegg til 

talerett på styremøtene. I tillegg er det behov for en gjennomgang av evalueringen av juniorvervet, 

slik at vi på årsmøtet har grunnlag for å bestemme om dette skal videreføres. 

 

Styret vil se nærmere på om valgperioden bør endres i vedtektene. I § 7 er vervperioden satt fra 1. 

januar til 31. desember, og styret vil diskutere om det er mer hensiktsmessig at man tiltrer vervet 

etter valget på årsmøtet samtidig som avtrådt styremedlem bistår i en overgangsperiode. For vervet 

som delegasjonsansvarlig foreslås det et overlapp frem til 1. februar grunnet høy arbeidsbelastning i 

desember og januar. 



 

 

Følgende verv på valg: 

- Delegasjonsansvarlig, 2 år. Randi stiller ikke til gjenvalg. 

- Ledertreningsansvarlig, 2 år. Christer ønsker ikke å stille til gjenvalg, men vil gjerne bidra i en 

ledertreningskomité. 

- Økonomiansvarlig, 2 år. Cecilie stiller til gjenvalg. 

- Juniorrepresentant, 1 år (forutsatt at årsmøtet velger å videreføre vervet). 

 

Indiadelegasjon 
Saken er diskutert, og følges opp av Randi. 

 

Arbeidsbeskrivelser 
Styret har gått gjennom tidligere arbeidsbeskrivelser for de ulike rollene i styret, og har diskutert løst 

hva som bør endres i dem. Alle skal ferdigstille et nytt utkast for eget arbeidsområde innen 13. 

september. Deretter vil Hilde og Susanne gå gjennom dem og få dem på samme form til styremøtet 

28. september. 

 

Rapport fra Global Conference 
Utsettes til neste styremøte. 

 

Årets leir 
Leiren gikk veldig bra! Den italienske lederen reiste hjem av personlige årsaker, og staben rekrutterte 

ny leder på egenhånd. Regnskapet er ikke ferdigstilt. Cecile følger opp dette. 

 

Neste års leire 
I 2016 arrangerer CISV Trøndelag to leire; et Youth Meeting i påsken for 16-18-åringer og Seminarleir 

om sommeren. Youth Meetinget har foreløpig Camp Director og et stabsmedlem på plass, mens 

seminarleiren mangler to nasjonale staber. Kaja og Susanne vil sette sammen en utlysning av stab for 

begge programmene som sendes ut på fellesmailen. 

 

Det trengs også en leirkomité for hvert av programmene. Disse må rekrutteres blant foreldre og 

tidligere ledere. Hilde og Randi tar kontakt med aktuelle foreldre, og Christer og Dorothea snakker 

med tidligere ledere. Det er en fordel at minst et komitémedlem har tidligere erfaring med leir. 

 

Leirsted for programmene er ikke avklart. Youth Meetinget kan legges til en skole i 

Trondheimsområdet, mens seminarleiren vurderes lagt til Nord-Trøndelag. 


