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Tilstede: Jostein Sydnes, Sigrid Sulland, Jenny Sulland, Andreas Malkenes, Brita Bolstad, 
Kristian Brende (vara), Julie Katrine Berg, Per Magnus Pedersen og André Skeie 

Frafall: Silje Kolbenstvedt 
 
S-038/10 Referater 

Referat fra Sentralstyremøte 24.01.10 ble godkjent. 
 
S-039/10 Postliste 
Vedlagt følger postliste pr. 04.03.10. 
 
S-040/10 Sekretariatet 
 Jorge Rebolledo Gee startet som NAV Intro-praktikant på sekretariatet 15. februar. Han har 

fått tilsagn om praksisplass hos oss frem til 15. mai, men ønsker å se på muligheten for en 
forlengelse til sommerferien. 
Arbeidsoppgavene til Jorge er blant annet redesign av info-file, påmeldinger til LTS og 
Landsmøtet. Arbeidstiden er man-tors 9-15. 

 
S-041/10 Økonomi 

 Regnskap for 2009 er kommet fra Jæren Regnskap, dette skal økonomikomiteen se 

igjennom før oversendelse til revisor for godkjenning. 
 Det er gjort korrigeringer for feilføringer fra tidligere år, dette vil få en negativ konsekvens 

på driftsresultatet for 2009 på ca 190.000,- 
 For å ha en bedre oversikt og kontroll på egen økonomi, ønskes det en oppdatert regnskap 

fra Jæren hver andre eller tredje måned. 
 Momskompensasjon 

Høringsnotat fra Kulturdepartementet kom 19.02.10 med høringsfrist 22.03.10. Forslaget 
ser bedre ut enn fryktet og er en ordning det skal være mulig for våre lokal- og fylkeslag å 
være med på, om ikke alle fra og med 2010, men i hvert fall fra 2011. 

 
Kommende nasjonale seminarer 
 
S-042/10 LTS 12.-14. og 19.-21. mars 2010 

 Det er til sammen 50 påmeldte deltakere til begge LTSene 
 
S-043/10 NJC 26.-31. april 2010 
 Det er ca 30 påmeldte til NJC. 

 Ikke alle seminarleirdeltakere har meldt seg på, disse må purres. 
 2 seminarleirdeltakere har fått fritak for deltakelse på NJC etter søknad til 

seminarleirskomiteen. 
 
S-044/10 Landsmøtet 16.-18. april 2010 
 Innkalling til Landsmøtet ble sendt ut 24.02.10 

 
S-045/10 Summer Camp delegattrening 23.-25. april 
 Staben er på plass, men sted mangler fremdeles. 

 
S-046/10 Leirlederseminar 
 Leirlederseminar blir 7.-8. mai og blir arrangert i Oslo med privat innkvartering. 

S-047/10 Overlappingsseminar 
 Lønningen er booket helgen 3. - 5. september. 

S-048/10 NEO 2010 
 Snarøya Skole er booket helgen 17.-19. september. Flere stabsmedlemmer er allerede på 

plass. 

S-049/10 Høstmøtet 2010 

 Haraldvangen har ingen ledige helger i tidsperioden oktober/november. Vi jobber med å 
finne et annet sted for Høstmøtet 2010. 
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Innmeldte saker 
 

S-050/10 Status Aust-Agder 
 Aust-Agder har ikke fått et styre på plass. Barneleirsdelegasjonen V-2010-03 

Brasil/Londrina er gitt til Hordaland som stod på ventelisten fra Høst-RSM. 

 Det vil bli sendt ut brev til alle medlemmer i Aust-Agder om et ekstraordinært årsmøte for å 
kunne få et styre på plass. Brita og Jostein følger opp denne saken. 
 

S-051/10 Status barneleirsdelegasjoner 2010 
 Ok 

 
S-052/10 Status barneleirer og staber 2010 

 Oslo&Akershus:  Leirleder: Sindre Rikheim.   Antall stab inkl CD: 5 
 Nordhordland:  Leirleder: Henning Holgersen  Antall stab inkl CD: 5 
 Østfold:  Leirleder: André Skeie   Antall stab inkl CD: 4 
 Rogaland:  Leirleder: Christoffer Fuglesten  Antall stab inkl CD: 3 
 Sogn & Fjordane: Leirleder: Hilde Bø   Antall stab inkl CD: 4 
 Vest-Agder: Leirleder: Marthe Blyseth Pedersen Antall stab inkl CD: 5 

 

S-053/10 Status Summer Camp leire og staber 2010 
 Hedmark:   Leirleder: Morten Fossmellem.   Antall stab inkl CD: 5 
 Hordaland:  Leirleder: Inger Berit Hagen  Antall stab inkl CD: 4 
 Sør-Trøndelag: Leirleder: Maren Lundhaug  Antall stab inkl CD: 4 
 
S-054/10 Dispensasjoner for ledere i henhold til kjønn og alder 

 Det kommer mange henvendelser fra fylkeslag vedrørende dispensasjon om å sende en 
leder av et annet kjønn enn vedtatt av IO eller å sende ledere som ikke fyller kravet om 
fylte 21 år innen start på programmet. 

 CISV Internasjonalt har et sett regler CISV Norge må forholde seg til og ved dispensasjon 
fra regelverket må programansvarlige for hvert enkelt program ta stilling til den enkelte 
søknaden. 

 

S-055/10 MidWay Meeting Minutes 
 Midway Meeting er CISV International sitt Expanded Executive Committees midtårsmøte 
 Hospitality points 

En beskrivelse av hvordan ODC(Organizational Development Committee) skal fordele 

delegasjonene som er I ODC-bank er laget. Det er noen mangler i beskrivelsen av hva som 
menes med å Ta hensyn til tildligere fordeling av delegasjoner og om det også er mulig å 

fordele delegasjoner til de store programarrangørene dersom dette er nødvendig for å 
opprettholde et stabilt antall arrangement. 
Det mangler også en beskrivelse for fordelingen av JCer. 

 Lederevaluering 
IRMC(International Risk Management Committee) har ikke levert rapporten med 
utarbeiding av et internasjonalt lederevalueringssystem. Det bør opprettes en 
arbeidsgruppe internasjonalt som jobber med dette. 

 
S-056/10 Reise- og deltakerstøtte til RTF 2010 (Regional Training Forum) 
 Disse er innvilget full støtte til reise og opphold til RTF i 2010: 

 

01.04.-05.04.10 – Italia, Massa 

Ane Rømmen – Youth Meeting Training 

 

02.-06.04.10 – Storbritannia, Manchester: 

Ingrid Emilie Brevik – Training the Trainers (TTT) (Lederutviklingskomitebudsjettet) 

Jostein Sydnes – Fundraising, Sponsorship and PR Training 

Inger Berit Hagen – Training for Mosaic Trainers (Mosaickomitebudsjettet) 

Turid Regina Dornfest – Training for Mosaic Trainers (Mosaickomitebudsjettet) 

 

12.-16.05.10 – Sverige, Mundekulla 

Marie Søfteland Sandvei – Training the Trainers (TTT) (Lederutviklingskomitebudsjettet) 

 

10.-15.08.10 – Tyskland, Berlin 

Henrik Arvidsson – Training the Trainers (TTT) (Lederutviklingskomitebudsjettet) 
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S-057/10 Reise- og deltakerstøtte til AIM og IJBC 2010 Tyskland,Berlin 
(Annual Internationa Meeting/International Junior Branch Conference) 

 Disse er i tillegg til Sigrid Sulland som Trustee, innvilget støtte for AIM/IJBC 2010: 

Jostein Sydnes - AIM 

Jenny Sulland – AIM og IJBC 

Julie Katrine Berg - AIM 

Inger Berit Hagen - AIM 

Henrik Arvidsson - AIM 

Kristian Kalvå - AIM 

Hanne Haukland Løge – AIM og IJBC 

Alle blir innvilget full støtte til deltakeravgift på AIM/IJBC 2010. 

Reise bestilt før 1. april fulldekkes. Reiser bestilt etter 1. april blir dekket på inntil 2.000,- 

S-058/10 Politiattest for juniorleder på Interchange 
 Sentralstyret ønsker at juniorledere på Interchange skal innhente politiattest. Alle 

juniorledere på Interchange er over 18 år og har et større ansvar enn juniorledere på 

barneleir. 

S-059/10 Innbruddssak, tapping av konto – dom i saken 
 Det er falt dom i saken om tapping av medlemskonto oktober 2006. De to som var med på 

innbruddet er nå dømt for grovt heleri i saken. Det er ikke i lagt noen erstatning til CISV 
Norge i dommen. Det skal undersøkes om forsikringen vår kan gi oss erstatning for tapet 

med tapping av kontoen som var på 210.000,- 
 
S-060/10 Imagine 
 Imagine må sendes ut snarest. Julie Katrine bistår redaksjonen med å ferdigstille neste 

nummer og Oktan brekker Imagine, grunnet forsinkelser i det redaksjonelle arbeidet. 
 

S-061/10 Effekter 2010 

 Grunnet litt misforståelse med økonomien med effektene, er effektpakken blitt endret litt. 
 
S-062/10 Nominasjon til LNU-styret 
 André Skeie er nominert til LNU sitt styre og arbeidsutvalg. 

Eventuelle saker 

 

S-063/10 Ungdomsdelegat til UN Habitat sitt World Urban Forum, Brasil, Rio de Janeiro 
 Elin Berstad Mortensen har etter nominasjon fra CISV Norge blitt valgt til å være norges 

ungdomsdelegat til UN Habitat sitt World Urban Forum, Brasil, Rio de Janeiro 18.-26.03.10 
 

S-064/10 Fremdeles ledige plasser til Nordisk RTF 
 CISV Norge har mulighet til å sende flere personer til Nordisk RTF. Aktuelle søkere 

oppfordres om å søke på dette.  

 
 
Oslo, 8. mars 2010  
 
 
André Skeie 

referent 

 


