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Referat 
Godkjent. 

 

Status delegasjoner 
Vi har fire gutteplasser som ikke er fylt til barneleirsdelegasjonene. Det ser dog ut til at vi har 

tilstrekkelig med henvendelser til at disse vil fylles nokså snart. 

 

Interchangedelegasjonen er på plass, og Susanne har løpende kontakt med den Brasilianske 

koodinatoren. 

 

Ledersaker 
Lederen til Oslo & Akershus har trukket seg. Alle de andre lederne har takket ja til plassen til de andre 

leirene. Vi har et par aktuelle kandidater til rollen, så det ordner seg forhåpentligvis snarlig. 

 

Status egne leirer 
Youth Meetinget har fått leirsted. Planen er at leirkomiteen setter i gang arbeidet for fullt i løpet av 

denne uken. 

 

Seminarleiren holder på å få på plass leirkomité. Seminarleirstaben holder på å melde seg på den 

internasjonale seminarleirstreningen. Leiren mangler leirsted. 

 

Skriv om dugnad og rigging må sendes ut til medlemmene snarlig. 

 

Ledige verv 
Vi mangler per nå Mosaikkansvarlig og Informasjonsansvarlig. 

 

Kalender for vårsemesteret 
2.-3. april blir det Pre Camp for årets søkere, og Torill og Siv Rakel har ansvar for dette. Siri har ansvar 

for Vårfesten som foregår i etterkant av Pre Campen. 



 

 

Vi har kommet frem til potensielle tidsrom for hytteturer for vårsemesteret. Disse sendes ut til 

aktuelle ledere for turene, slik at de kan de kan velge seg tidsrommene som passer best for dem. 

Datoene vil bli publisert for medlemsmassen så snart hytteturene er datofestet. 

 

Vennskapsuke på Charlottenlund 
Vennskapsuken vil finne sted i uke 6. Opplegget fra CISVs side kan avklares med Johannes. 

 

Informasjon til foreldre 
Det er mye informasjon som etterspørres fra foreldre til søkere. Vi lager en FAQ-fane på nettsidene, 

slik at det blir lettere for dem å få svar på alt de lurer på. Hilde og Torill har ansvar for å utforme 

spørsmål og svar. 

 

Retningslinjer uttak program 
Siv Rakel lager et utkast for retningslinjer for uttak av deltagere, og Torill lager et utkast for 

retningslinjer for uttak av ledere. 


