
     Referat Styremøte CISV Trøndelag 
 
Tid:    Mandag 8. desember 2014 kl. 19:00  
Sted:   Hos Hilde.  
Innkalt:  Randi, Cecilie, Kaja, Christer, Dorothea, Susanne, Hilde  
Forfall:    
Referent:  Hilde 

 
 
Saksliste: 
 
Sak 87/2014: Godkjenning av referat fra sist møte  
  Utsatt til neste møte 
         
   
Sak 88/2014: Godkjenning av innkalling/saksliste 
  Godkjent 
   
   
Sak 89/2014: Betydningen av overordnet strategi for fylkeslaget 

På bakgrunn av at flere prinsipielle spørsmål har blitt diskutert løselig i lukket 
forum på sosial media var det behov for å diskutere en hvordan saker 
diskuteres og vedtas i forhold til ting som programtildeling, uttak av delegater 
og annet. De fleste sakene ble diskutert under punktene som følger, men det 
ble også enighet om å ta en større diskusjon om dette når vi starter det nye 
året. Hilde har ansvar for å følge opp dette videre.  

      
Sak 90/2014: Statusrapport søknader delegater og ledere 
  Barneleir: 10 jenter og 12 gutter søkt som fyller kriteriene.  
  Step Up: 4 jenter og 2 gutter som fyller kriteriene. 
  IC: 1 jente og 4 gutter som fyller kriteriene.  
  JC: 6 jenter og 2 gutter søkt til barneleir, 1 jente søkt til IC.  
  Ledere: 7 mottatte ledersøknader, en søker som var ventet er uavklart.  
 
  Hilde og Randi blir enige om datoer for foreldremøter.  
 
Sak 91/2014: Step Up uttak  

Det finnes retningslinjer for uttak av Step Up delegater vedtatt nasjonalt. Vi 
følger disse. (Ref CISV Norge Dokument D-49) 

 
 
Sak 92//2014: IC oppstart, deltakere, datoer 

Ettersom vi mangler jentesøkere lyser vi ut på nytt og setter ny søknadsfrist til 
5 januar. Den ene jenta som har søkt får plass før nye søkere. Frankrike har 
bedt om litt senere oppstart enn begynnelsen av juli. Dette er OK. Vi vil gjerne 
ha med juniorleder, men må avvente Frankrikes beslutning.  

 
Sak 93/2014: Ekstra barneleirdelegasjon 

Det ligger to delegasjoner inne hos CISV Norge som fylkeslag kan ta ut uten 
poengbelastning. Vi ber om å få Darmstadt, men dersom vi taper 
loddtrekningen om denne prøver vi på Indonesia som har avvikende 
oppstartdato (13/12-15 til 9/1-16). Dersom vi får Indonesia trenger vi en leder 
som ikke er student og som kan være borte fra familien i jula. Hilde kontakter 



en aktuell tidligere leder direkte dersom dette blir aktuelt. I tillegg vil vi dersom 
vi får Indonesia kontakte alle søkerne for å høre om noen kan tenke seg 
denne delegasjonen. Vi kan ikke ta imot den uten å vite at vi har delegater.  
 

Sak 94/2014: Prinsippvedtak for søknader som kommer etter fristen 
Vi mottok noen søknader etter fristen 1.desember. Noen av disse kom rett 
etter midnatt, andre litt senere. Styret diskuterte saken og ble enige om at 
fristen er absolutt. For å unngå tvil i framtiden vil vi foreslå for CISV Norge at 
søkesiden stenges ved fristens utløp for så å åpne igjen ett døgn senere. På 
denne måten vil det ikke være tvil om en søknad er innenfor fristen eller ikke. 
Dette er i tråd med praksis andre steder der man søker elektronisk. Saken 
meldes inn til CISV Norge av Hilde.  

 
Sak 95/2014: Retningslinjer søker til JC 

Styret diskuterte retningslinjer for uttak til juniorlederplasser. Det er svært 
gledelig med så mange søkere. For framtiden vil det være nyttig med et 
minimum av retningslinjer for hvordan disse prioriteres når man har flere 
søkere, både for å ivareta en konsistent praksis fra år til år, sikre at uttaket tar 
hensyn til at dette er lederposisjoner og slik tydeliggjøre at det ikke er en 
aktivitet på linje med programmene for øvrig.  
Hilde hører med andre fylkeslag om de har noen retningslinjer, og Christer 
setter opp noen punkter basert på tidligere praksis samt egen og andres 
stabserfaring. Vi sjekker også om Village guide har noe som kan brukes. 
Christer formulerer noe de kan bruke internt i år. Saken følges opp slik at vi 
basert på overstående kan vedta nye retningslinjer i god tid før neste års uttak.  
 

Sak 96/2014: Søkerdag 
Christer lager et opplegg for dagen i samarbeid med Kaja og Siri Fjellvær. 
Randi og Kaja intervjuer søkere barneleir og Step Up, Christer og Håvard 
Tangvik intervjuer JC søkere. Hilde handler mat.  

   
Sak 97/2014: Juleavslutning/Grøtfest 

Denne blir avholdt i etterkant av søkerdagen på Markaplassen skole. 
Dorothea handler inn til grøt og tar ansvar for programmet.  
 

Sak 98/2014: Kurs for tillitsvalgte 
Ingen av de to i styret som ikke har vært på Kurs for tillitsvalgte har anledning 
denne gangen.  
 

Sak 85/2014: Dato og sted neste to styremøter 
  14 januar 1900 hos Hilde 
  12 februar 1900 hos Christer 
 
Sak 86/2014: Eventuelt 
  Hilde tar fram arbeidsbeskrivelser til styreposisjonene. Utsatt. 

Susanne starter tråden med datoer for årshjul. Har startet, fortsettes neste 
styremøte. 

   
  


