
Referat fra årsmøte 2017 – CISV Trøndelag 
 
Sted: NTNU Handelshøyskolen, Elgesetergate 72 
Tid: 16. Oktober, 19:00 

 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen godkjennes, med forbehold om at den kommer tidligere og mer presist neste gang 

2. Godkjenning av saksliste 
Godkjent. 

3. Valg av: 
a. Møteleder: Hilde Fjellvær 

b. Referent: Sigrid Sollie Kornstad 

c. Protokollunderskrivere: Susanne Schröder og Anne-Tove Brenne 

4. Årsmelding 
d. Gjennomgang 

Årsmeldingen ble gjennomgått med følgende bemerkninger. 

o En kort, oppklarende samtale om rollen til local risk management 
o Kort diskusjon om lokale til CISV-kaffe, og hvem som er målgruppen 
o En diskusjon om rutiner for evaluering og tilbakemelding fra foreldre. Er foreldrene 

"for snille" med tilbakemeldingene? Er vi tydelige nok på når/hvordan/til hvem 
foreldre og ledere kan komme med tilbakemeldinger? 

o Det legges til to setninger om at en fikk gode ledersøkere fra PVS (Pedagogisk 
Vikarsentral), men dette var søkere det var vanskelig å beholde – kanskje pga for dårlig 
kjennskap til CISV? 
 

e. Godkjenning 
Årsmeldingen er godkjent. 
 

5. Gjennomgang av økonomi 
f. Regnskap 2017 

Regnskapet ble gjennomgått med følgende bemerkninger: 
 

o "Step Up-leirkonto" skal bytte navn til "leirkonto". 
o Noen spørsmål angående hva de forskjellige kontoene og fondene brukes til. 
o Det er enighet om at det er positivt med stabile foreldrekostnader ved hjelp av 

delegasjonsfondet. 
o  Det vedtas å ikke endre foreldrekostnadene, men beholde satsen fra 2017. 

§ Barneleir: 
Norge: kr. 10 000,- 
Norden: kr. 12 000,- 
Europa: kr. 14 000,- 
Utenfor Europa: 16 000,- 

§ Step Up: 
Norge: kr. 11 500,- 



Norden: kr. 13 500,- 
Europa: kr. 15 500,- 
Utenfor Europa: kr. 17 500,- 
 

g. Budsjett 2018 
Budsjettet ble gjennomgått med følgende bemerkninger: 
 

o Kommentar: "Betydelig økning fra 2016" betyr økning fra regnskap, ikke fra budsjett. 
o Øker posten "Leder-/delegattrening, NEO, STAS" til kr. 5 000,- 

 

6. Valg av styre, revisor og valgkomité 
h. Styre 

 
Følgende innstilles av valgkomitéen:  

o Delegasjonsansvarlig (2 år): Marit Skimmeli 
§ Delegasjonskomitémedlem: Sandra Skrødal 
§ Delegasjonskomitémedlem: Anne-Tove Brende 
§ Delegasjonskomitémedlem: Siv Rakel Sivertsen 

o Informasjonsansvarlig (2 år): Johannes Köpple 
o Interchangekoordinator (1 år): Lena Helland 
o Juniorrepresentant (1 år): Maria Nyhagen 
o Ledertreningsansvarlig (1 år): Runar Halvor Glendrange 
o Økonomiansvarlig (2 år): Ingen kandidat 

 
Det er ingen motkandidater. Alle ble valgt. 

o Sittende økonomiansvarlig Cecilie Østerlie ble valgt for ett år til. 
o Sittende mosaikkansvarlig Emil Vengbo sitter ett år til. 
o Sittende leder Hilde Fjellvær sitter ett år til. 

 

i. Revisor: Hege Kristine Kvitsand gjenvalgt. 

j. Valgkomité: Siv-Rakel Sivertsen, Torill Røkke, Sigrid Sollie Kornstad 

 

Protokollen godkjennes 30.11.2017 

 

 

 

Susanne Schröder    Anne-Tove Brenne 

 


