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Referat 
Godkjent. 

 

Statusrapport 
Delegasjoner 

Vi mangler en jente til barneleir om vinteren og to gutter til Step Up (15 år). 

 

Interchange 

Leder mangler, men det er et par aktuelle kandidater. 

 

Global Conference 
Styret har besluttet å sende Christer som Trøndelags representant på Global Conference. 

 



 

Landsmøte 
Landsmøtet for 2015 er lagt til Trøndelag, og fra fylket er det Trond Stenersen som er ansvarlig. 

Cecilie tar kontakt med ham for å få en statusoppdatering og høre om han har behov for hjelp. Hilde 

tar kontakt med Andreas for å høre hva CISV Norge forventer av CISV Trøndelag i forbindelse med 

landsmøtet. Denne saken diskuteres videre på neste møte. 

 

a. Store deler av styret kommer til å delta på landsmøtet. I tillegg har Ingrid Louise fått innvilget 

søknad om å få dekket deltagelse. 

 

b. Under styremøtet ble det diskutert en del rundt utfordringene med dagens poeng- og 

stemmerettstildeling basert på medlemstall og antall lokallag. Før dette er en sak styret vurderer 

å ta videre på nasjonalt nivå, vil vi forsøke å innhente mer informasjon om hvordan 

stemmefordelingen og bla. juniorlederuttaket fungerer i dag, særlig med hensyn på opprettelse 

av lokallag. 

 

Hilde ble for en tid tilbake forespurt om å lage retningslinjer for opprettelse av nye lokallag. Det 

ble da fremlagt et ønske om at nye lokallag skal kunne sende ut delegater på leir med lovnad om 

å arrangere leir innen frem år etter utsendelse. Slik vi ser det, er ikke dette en tilstrekkelig garanti 

for at leir avholdes for å «betale tilbake» allerede brukte poeng, da man ikke har noen 

sanksjonsmulighet overfor dem når de får belønningen for å arrangere leir i forkant. Siden det 

internasjonalt er et begrenset antall leire, vil ikke CISV Norge kunne øke sin leirdeltagelse ved 

opprettelsen av lokallag, og dermed vil dette tiltaket i stedet gi dagens fungerende fylkeslag 

færre leire samtidig som de må bære belastningen/kostnaden dersom noen av de spirende 

lokallagene ikke overholder løftet om å arrangere leir. Tidligere års erfaringer har vist at disse 

tiltakene på sikt verken gir oss flere internasjonale leire eller lokallag. 

 

Ny strategi og handlingsplan 
Organisasjonsutviklingskomiteen har sendt ut en spørreundersøkelse angående den nye strategi og 

handlingsplanen for CISV Norge som skal vedtas på årets landsmøte. Det ble besluttet at Hilde svarer 

på denne på vegne av fylkeslaget. 

 

RSM 
a. Fylkeslagsleder deltar på RSM. 

 

b. Vi ønsker at søknadssystemet stenges i et døgn etter fristens utløp, slik at man slipper 

utfordringer med medlemmer som sender inn søknad rett etter fristen. 

 

Arrangement 2016 
a. På Høstmøtet 2013 meldte Trøndelag interesse for å arrangere Youth Meeting. Per i dag er det 

bare Hordaland som er oppsatt med Youth Meeting for 2016. Etter orientering om programmet, 

besluttet styret at vi ønsker arrangere Youth Meeting for 16-18 åringer i påsken, da det er i 

denne aldersgruppen det er størst etterspørsel etter aktiviteter. Dette vil derfor meldes inn på 

RSM etter Landsmøtet. 

 

b. I følge leirplanleggingen skal Trøndelag arrangere seminarleir i 2016. Etter litt diskusjon rundt 

fordeler og ulemper ved å arrangere Seminarleir sammenlignet med Step Up, kom styret frem til 

at vi ønsker å arrangere Seminarleir om sommeren og Youth Meeting i påsken 2016. Vi trenger 



 

etter hvert en ny leirkomité i Trøndelag, og disse to arrangementene er mer håndterbare enn en 

barneleir. Styret vil derfor arbeide med å få på plass leirkomité til disse arrangementene. 

 

Dugnad MOT 
I uke 11 vil det arrangeres dugnad på MOT-camp på Gråkallen. Dugnaden arrangeres tirsdag-torsdag 

kl. 18-21 og alle medlemmer fra Step Up-alder oppfordres til å delta (15 år og oppover). Hilde sender 

invitasjon til google-gruppen. 

 

Ansvar tirsdag: Christer/Dorothea 

Ansvar onsdag: Hilde/Randi 

Ansvar torsdag: Cecilie/Kaja 

 

Hilde tar møte med MOT-kontakt for avklaring rundt riggeskjema. I tillegg vil det bli laget 

underskriftsliste for å registrere medlemmene som stiller opp. 

 

Økonomi 
a. Vi har fått økonomisk støtte til årets leir fra Trondheim kommune. Det er også sendt inn søknad 

til fylkeskommunen, men vi har ikke fått tilbakemelding fra dem enda. 

 

b. Gjennomgang av retningslinjene for søknad om økonomisk støtte er utsatt til neste møte. 

 

c. Susanne innvilges støtte til deltagelse på TTT. 

 

d. Ingrid Louise innvilges støtte til deltagelse på landsmøtet. 

 

Mosaikk 
Vi fikk svært gode tilbakemeldinger fra mosaikkprosjektet som ble arrangert på Charlottenlund skole. 

Prosjektet førte til at både lærere og deltagere ble mer interesserte i organisasjonen. Dette er derfor 

et prosjekt vi bør vurdere å videreføre, særlig med hensyn på videre rekruttering. 

 

Det skal arrangeres midi/maxi-hyttetur neste helg. Per nå er ikke leder på plass. Det foreslås at det 

fredsutdannende innholdet for turen kan baseres på aktiviteter fra arbeidsgruppen i JB; Stand Up! 

For mini-hytteturen i april er ledere på plass. Dorothea og Kaja ser videre på det faglige innholdet i 

hytteturene. 

 

Påmeldingssystemet for deltagelse på hytteturer er åpnet, og informasjon om dette er lagt ut på 

nettsidene. Mail om hytteturen vil bli sendt ut. 

 

Årets barneleir 
Den eksisterende leirkomiteen stiller igjen for en eller to leire. Årets barneleir starter 3. juli, og det vil 

derfor bli oppstart av rigging fra torsdag 25. juni, slik at så mange som mulig av medlemmene våre 

kan bidra med dette. Påmelding til rigging, samt andre leirarrangementer sendes på mail. 

 

Overfor MOT har det blitt forespurt 3-årsavtaler for leire av leirsted i stedet for 1-årsavtaler, men 

dette har per i dag ikke gått gjennom. 

 



 

Under leirens gang skal det til enhver tid være styre- og leirkomitémedlemmer tilgjengelig som 

bakvakt for kjøring. Styremedlemmene skal derfor sende mail til Hilde med oversikt over når de er 

tilgjengelige i Trondheimsområdet i løpet av juli, slik at vaktturnus kan settes opp. 

 

Neste styremøte 
Neste styremøte blir hos Randi 25.03, kl. 18. 

 

Vi ønsker å gjennomføre en styresamling etter påske. Dato for denne fastsettes vha. doodle.  


