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Referat 
Godkjent. 

 

Hytteturer 
Datoer for hytteturer er bekreftet av Kari Fjellvær, og informasjon er sendt ut på fellesmailen og i 

facebookgruppen. Det er fortsatt vanskelig å få ledere til hytteturer og laber deltagerpåmelding. 

Styret konkluderer med at fellesmailer fungerer dårlig; potensielle ledere må kontaktes direkte, og 

delegater må vi forsøke å nå gjennom andre kanaler enn mail. At hytteturene datofestes svært sent 

er nok en medvirkende faktor til at det er vanskelig å rekruttere deltagere og ledere. 

 

Det trengs folk som kan ta på seg ansvaret for å planlegge aktiviteter for de ulike aldersgruppene, og 

noen som kan gjennomføre dette. Vi ønsker engasjerte ledere som har lyst til å arrangere hytteturer 

sammen, i stedet for å måtte gjøre hytteturdeltagelse obligatorisk for årets ledere. Planen for den 

kommende hytteturen blir at vi arbeider aktivt for å rekruttere deltagere, samt voksenpersoner som 

kan være til stede på dagtid sammen med Christer. Det er selvsagt rom for at både delegater og 

ledere bare deltar deler av helgen ved behov. Christer og Hilde tar ansvar for program, mens Cecilie 

og Kaja rekrutterer deltagere. 

 

  



 

Arbeidsbeskrivelser 
Reviderte arbeidsbeskrivelser er gjennomgått og legges ut på nettsidene fortløpende. 

Hilde lager er «cover letter» som beskriver fylkesstyrets felles arbeidsoppgaver. 

Styret vil gjennomgå arbeidsbeskrivelsene og eventuelt revidere disse våren 2016. 

 

Årshjul 
Styret vil arbeide med årshjul. Dette skjer etter nytt styre er konstituert. 

 

Årsmøtesaker 
Styret vil foreslå å endre § 9 i vedtektene slik at juniorrepresentanten skal ha stemmerett i tillegg til 

talerett på styremøtene. Styret vil videreføre ordningen med juniorverv i styret.  

 

Styret vil foreslå følgende endringer i § 7 i vedtektene: 

 Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene deltar i styrebehandlingen, 

og de øvre medlemmene er gitt anledning til å delta i behandlingen gjennom at de har fått 

innkalling i tilfredsstillende tid i forkant av møtet.  

 Styret har et felles ansvar for at det avholdes leir i fylkeslaget i henhold til CISV Norges leirsyklus. 

 

Hilde har ansvar for å legge frem forslag til vedtektsendringer for dette til årsmøtet. 

 

Hilde har hovedansvar for å ferdigstille årsmeldingen, mens alle styremedlemmer er ansvarlige for 

sine respektive områder. 

 

Valgkomiteen arbeider med å få på plass aktuelle kandidater til verv på valg. 

 

Roller i styret 
Styret har mye informasjon som skal distribueres og holdes styr på, og dette ligger ikke til en rolle. 

Per i dag har epostlister, nettsider og facebookgruppe blitt håndtert av Susanne, mens 

informasjonsutsendelse har kommet fra henne eller delegasjons- og ledertreningsansvarlig. Styret vil 

derfor foreslå en prøveordning med sekretær for bedre informasjonsflyten. 

 

Lokale Info-files 
Utsettes til neste styremøte.  

 

Rapport fra Global Conference 
Utsettes til neste styremøte. 

 

Status neste års leirer 
Youth Meeting  

Stab på tre personer er på plass. Leirleder er i dialog med potensielle kandidater til fjerde 

stabsmedlem. Marie Elise Aarrestad har sagt seg villig til å være del av leirkomiteen, men vi mangler 

fortsatt foreldre og leirkomitéleder. Hilde følger opp dette. 

 

Seminarleir 

Norsk stab er nesten på plass. Staben er oppfordret til å ta kontakt med styret ved behov. 

Aktuell leder av leirkomiteen er i tenkeboksen. Hilde følger opp dette. 



 

 

Status økonomi 
Vi mangler informasjon fra årets leir. Dette vil komme på plass før 16. oktober. Vi har fått inn mindre 

medlemsinntekter til tross for flere medlemmer, og det er derfor viktig at medlemmene våre betaler 

medlemsavgiften sin. Fylkeslaget har ellers god økonomi. 

 

Oppfølging av dugnadslister 
Utsettes til neste møte. 

 

Høstmøte og RSM-deltagelse 
Diskuteres av styret. 


