
 

Referat styremøte CISV Trøndelag 
Tid: 26. oktober 2015 
Sted: Hos Hilde 
Møtt: Cecilie, Hilde, Siri, Susanne og Torill 
Referent: Susanne 

 

Saksliste 
1. Deltakere høstmøte og RSM 

2. Nye personer i styret i tillegg til de som ble valgt på årsmøtet 

3. Aktiviteter framover  

4. Neste års leirer 

5. Interchange neste år 

6. Retningslinjer CISV Norge 

7. Styremøter framover 

 

Referat 
Godkjent. 

 

Høstmøte og RSM 
Fra styret deltar Hilde på RSM, og Kaja har fått støtte til å delta. Christer og Susanne deltar via 

nasjonale verv. Styret forsøker å rekruttere flere deltagere. 

 

Nye personer i styret 
Vi søker informasjonsansvarlig til styret. Ulike kandidater er diskutert, og Hilde følger opp saken. 

 

Aktiviteter fremover 
Vi prøver å få på plass ledere til den kommende hytteturen. Mosaikkansvarlig og 

ledertreningsansvarlig vil legge en plan for vårens hytteturer innen semesterstart. Disse vil 

fortrinnsvis være tilpasset ledernes timeplan, da vi ønsker at de forplikter seg til å arrangere 

hytteturer. 

 

Informasjonsmøtet for søkere legges til 16. november kl. 18.30 på Handelshøyskolen. Hilde, Marie 

Elise, Randi og Siv Rakel stiller. Foreldretreningsansvarlig lager et innlegg om dette som styret vil 

bidra til å dele i sosiale medier. 

 

Søkerdag for årets søkere legges til søndag 6. desember fra kl. 11-16. Siv Rakel og Torill er ansvarlig. 

Grøtfesten arrangeres i etterkant av søkerdagen, og vi tilstreber å få både nye og gamle medlemmer 

til å delta. Dorothea arrangerer denne. 

 

YFU har tilbudt seg å holde en workshop kalt Colored Glasses for medlemmer i ungdomsskolealder. 

Hilde tar kontakt med YFU. 

 

  



 

Neste års leirer 
Seminarleirstab må være på plass til høstmøtet. Torill følger opp Guro. Youth Meetinget har nesten 

stab på plass. Hilde jobber med å få på plass leirkomitéledere og –medlemmer. 

 

Interchange neste år 
Vi har Interchange med São Paulo/Brasil sommeren 2016.  

 

Retningslinjer CISV Norge 
CISV Trøndelag vil foreslå endringer i D-46. 

 

Styremøter fremover 
Hilde sender ut doodle for planlegging av neste styremøte. På neste styremøte skal det avtroppende 

styret signere årsrapporten. 

 

Eventuelt 
Vi har fått tilbakemelding fra Andreas at vi mangler svært mange medlemmer i medlemslistene våre. 

Hilde og Cecilie går gjennom listen over medlemmer som ikke har betalt, og kontakter dem for å 

avklare medlemsskap. Styret og foregående styrer gjennomgår medlemslistene for å avklare hvem 

som er og burde være medlem av fylkeslaget og oppfordrer dem til å bli medlem, og sender ved 

lenke til innmeldingsskjema.  

 

http://sites.web123.no/cisv/blimedlem.cfm

