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Arbeidsbeskrivelse Mosaikkansvarlig 
 

Mosaikkansvarlig i styret har ansvar for den lokale fredsutdanningen gjennom de prosjekter og 

aktiviteter som arrangeres i lokallaget. Noen av disse er mer eller mindre faste arrangement, men 

Mosaikkansvarlig har også ansvar for å initiere mosaikkprosjekter hvert år. Den nasjonale 

mosaikkomiteen kan bistå med dette.  

 

Hovedoppgavene til Mosaikkansvarlig er: 

 CISV-kaffe: Avholdes 1. onsdag i måneden, for tiden på Café Ni Muser. Lag event på Facebook og 

eventuelt innlegg på hjemmesidene. Husk å bestille bord i forkant! 

 Vårfest: Invitasjon sendes ut på google-gruppa og facebook. Avholdes søndag i etterkant av Pre-

Camp.  

 
Program:  

o Velkommen fra styret, spesielt til årets delegater og foreldre. 
o Presentasjon av årets delegater 
o Aktiviteter planlagt av Mosaikk og Junioransvarlig i samarbeid 
o Lotteri og servering. Som høstfest. Se under. 

 

 Høstfest: Invitasjon sendes ut på google-gruppa og facebook. Avholdes søndag i etterkant av 

Post-Camp.  

 

Program:  

o Noen ord ved en i styret om året som har vært 

o Delegatene har forberedt noe på Post Camp fra sin leir som de presenterer 

o Lotteri. Delegatene selger lodd. Premiene kommer fra delegatforeldre, halvparten tar 

med premier, andre halvparten kaker.  

o Delegasjonsansvarlig informerer foreldre om hvem som tar med kake og premier.  

 

 Der fylkeslaget samles skal mosaikkansvarlig vurdere om det er en anledning for å selge effekter 

fylkeslaget har på lager. 

 Peace One Day: Alle medlemmer, men spesielt juniorer og ledere inviteres til planleggingsmøte 

(samarbeid gjerne med juniorrepresentant om hvem som bør spørres). Samle gjerne til et 

pizza/planleggingsmøte i forkant. Dette må avklares med styret/budsjett på forhånd.  

 Hytteturer: Mosaikkansvarlig har ansvaret for hytteturene, men de arrangeres på Dovreheimen i 

samarbeid med juniorrepresentanten.  

o Hytta bestilles hos Kari Fjellvær i god tid. 

o På vinterstid må man passe på at det er noen som har ansvar for å varme opp hytta på 

forhånd.  

o Ledere, og eventuelt juniorer, rekrutteres i god tid i forkant, helst ved semesterets 

begynnelse.  

o Mat kjøpes inn. 

o Påmeldingsskjema oppdateres så snart datoer for hyttetur er på plass, og deltakere må 

få tilbakemelding.  

o Praktisk informasjon sendes deltakerne senest en uke før.  
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Viktige datoer 
 September: Høstfest. Søndag i etterkant av Post-Camp. 

 Oktober - November: Hyttetur(er). MINI og MIDI/MAXI hver sin helg. Viktig å avtale ledere og 

bestemme datoer for de ulike aldersgruppene tidlig, helst før semesterstart. 

 Oktober - November: Dugnad Dovreheimen. Avtales med hytteansvarlig Kari Fjellvær 

(kari.fjellvar@gmail.com) for detaljer, hun vet alt som må gjøres!  Send ut invitasjon i google-

gruppen og på facebook. Oppgaver kan være vedkapping, hogst, maling og/eller vasking inne. Vi 

har vedkappeutstyr, så det som trengs er å få folk opp, samt stille med litt kaffe og snacks. Husk å 

få alle som møter til å skrive seg på dugnadsliste som så sendes den som holder oversikt over 

dugnadsinnsatsen.  

 Primo/medio Desember: Juleavslutning. På Dovreheimen eller etter søkerdagen. Ansvarlig for å 

sende ut invitasjoner og håndtere påmelding, slik at vi ikke lager 50 L grøt til tre personer. Du må 

også finne noen som garantert kommer om du ikke kan selv (og handle inn). 

 Mars - April: Hytteturer. MINI og MIDIMAXI hver sin helg. Viktig å avtale ledere og bestemme 

datoer for de ulike aldersgruppene tidlig, helst før semesterstart. 

 Mars - April: Vårfest. Søndag i etterkant av Pre-Campen.  

 17 Mai: Borgertoget. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding i Borgertoget i Trondheim. 

Bare send ut invitasjon med møtested Bispegata (se tidligere invitasjoner) og finn ut hvem som 

tar med fane. Få noen andre til å være der før oppmøte om du ikke kan stille selv. 

 Juni: Sommerfest. Dette er vanligvis grilling på Dovreheimen tidlig i juni. Kan gjerne kombineres 

med en dugnad om nødvendig! 

 

Se Info-files på www.cisv.no og programguider på www.cisv.org. 

http://www.cisv.no/
http://www.cisv.org/

