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Referat 
Godkjent. 

 

MOT 
Dugnaden gikk veldig bra, og vi har fått positive tilbakemeldinger fra MOT. Vi får leie dette leirstedet 

mot dugnad to ganger årlig, og denne avtalen vil reforhandles av Hilde. 

 

Hytteturer 
Per dags dato mangler vi leder til MINI-hyttetur 11.-12. april. Dersom det er færre enn tre deltagere, 

vil hytteturer avlyses, men vi vil tilstrebe å arrangere alle oppsatte hytteturer. Styret har en diskusjon 

rundt hvordan vi skal få på plass ledere til hytteturer, og hvilke forventninger vi har til at nye ledere 

skal forplikte seg til å delta på arrangering av hytteturer. Ledere som skal delta på årets leire 

utfordres til å sette seg opp på minst én hyttetur for høsten. Vi ønsker at medlemmer i 

juniorlederalder også deltar på hytteturer som voksenpersoner sammen med ledere. Da det er 

manglende oversikt over forventningene vi har til ledere, har styret laget følgende krav. 

 

CISVs Trøndelags forventninger til ledere: 

- Oppfølging av egne deltagere etter leir, for eksempel delta på og motivere til deltagelse på 

hyttetur 

- Ønske om videre deltagelse i organisasjonen 

- Deltagelse på minimum én hyttetur årlig 

- Deltagelse på foreldretrening og nasjonale leder- og delegattreningsarrangementer 

 

Til neste møte utarbeider Dorothea forslag til hytteturer, post camp, juleavslutning og lederfest for 

høsten. 

 

Arbeidsbeskrivelse 
Det mangler konkrete arbeidsbeskrivelse for de fleste vervene i styret, og til neste styremøte skal alle 

styremedlemmene utarbeide forslag til arbeidsbeskrivelser for de respektive vervene, slik at disse 

kan konkretiseres og korrigeres da. 

 



 

I tillegg til dette må vi etablere et system for oversikt og lagring av dokumenter innen de ulike 

arbeidsoppgavene. Dette både for bedring av samarbeid og oversikt over roller i styret, samt et ledd i 

erfaringsoverføringen mellom nytt og gammelt styre for overlapping. 

 

I løpet av dette arbeidsåret vil styret arbeide med å få på plass arbeidsbeskrivelser for de ulike 

vervene, samt årshjul for de forskjellige tingene som skjer i fylkeslaget i løpet av året. Styret ser at 

det etter hvert er blant annet mye arbeid som faller inn under mosaikk- og ledertreningsvervet, og vi 

vil derfor jobbe med å etablere komiteer for styreverv hvor det ligger en del administrativt arbeid og 

naturlig å knytte til seg ressurspersoner. I tillegg vil vi se på muligheter for samarbeid mellom 

juniorvervet og mosaikkansvarlig, da disse kan ha nokså sammenfallende oppgaver.  

 

Retningslinjer for økonomisk støtte til juniorer 
Styret har sett på forslag som er utarbeidet rundt retningslinjer for økonomisk støtte til juniorer (16-

21 år), og etter gjennomgang av formuleringer og innhold har det blitt vedtatt at vi vil tilstrebe å gi 

økonomisk støtte til motiverte juniorer som ønsker å delta på nasjonale og regionale seminarer og 

som vil bidra aktivt i lokallaget i etterkant. Det er mulig å søke støtte til andre arrangement i CISV 

regi. Aktiviteten må ha et klart formål og program. 


