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Tilstede: Jostein Sydnes, Jenny Sulland, Julie Katrine Berg, Silje Kolbenstvedt 
og André Skeie 

 Via telefon: Sigrid Sulland, Andreas Malkenes og Brita Bolstad 
Frafall: Per Magnus Pedersen 
 

S-065/10 Referater 
Referat fra Sentralstyremøte 06.03.10 ble godkjent. 
 
S-066/10 Postliste 
Vedlagt følger postliste pr. 15.04.10. 
 
S-067/10 Sekretariatet 

 Søknad om EVS-praktikant med oppstart i august er innvilget av Aktiv Ungdom. Freja Lina 
Huhle skal være praktikant på sekretariatet i perioden 08.08.10-01.07.11.  

 Det har kommet en forespørsel fra en italiensk student om å jobbe frivillig på sekretariatet i 
fire uker i juni i forbindelse med universitetsstudie i norsk. André ser på mulige prosjekter 
for henne. 

 

S-068/10 Økonomi 

 Regnskap for 2009 er klart og det viser et overskudd på 3.000,- et godt resultat for 
organisasjonen. 

 Budsjettet for 2010 er justert og forslaget til Landsmøtet er et budsjett som legger opp til 
et underskudd på 10.000,- 

 
Kommende nasjonale seminarer 

 
S-069/10 Summercamp delegattrening 23.-25. april, Bergen 
 Sted er nå på plass, men dette kom veldig sent. For neste år må man få avklart dette på et 

tidligere tidspunkt. 
 
S-070/10 Leirlederseminar 7.-8. mai, Oslo 
 Leirlederseminaret blir bare for barneleir grunnet at ingen av leirlederne på summercamp 

hadde anledning den helgen. De vil ha en egen samling en annen helg. Leirlederseminaret 

vil bli avholdt i Oslo, hjemme hos en av medlemmene i barneleirskomiteen. 

S-071/10 Overlappingsseminar 3.-5. september, Bergen 
 Invitasjon vil bli sendt ut like etter Landsmøtet. 

S-072/10 NEO 2010, 17.-19. september, Oslo 
 Informasjon blir lagt ut på nettsidene og invitasjon sendes ut før sommeren. 

S-073/10 Høstmøtet 2010, 29.-31. oktober, Gardermoen 
 Haraldvangen var fullbooket, så årets Høstmøte blir på Best Western Oslo Airport Hotell. 
 
Innmeldte saker 
 

S-074/10 Internasjonal juniorstab på summercamp 
 Hedmark har søkt om å få bruke en internasjonal juniorstab på deres summercamp. Det 

har kommet epost fra I.O.(International Office) om at dette ikke er i henhold til 
retningslinjene. Sentralstyret godkjenner bruken av juniorstaben selv om CISV Norge får 
anmerkning i Issue Report. Men for å unngå å havne i samme situasjon igjen, må man ved 
søknad om internasjonale staber opplyse om alder. 

 
S-075/10 Issue report 2009 Dec-Jan 
 Det er kommet en Issue report fra I.O., den inneholder mange feil. Dette må meldes 

tilbake til I.O. Jostein gjør dette i samråd med Sekretariatet. 
 

S-076/10 Leader/Staff recommendations from PDPEF 
 I PDPEF som blir fylt ut av stabene på hver leir er det mulig å enten anbefale ledere til 

videre innsats I CISV eller å komme med innspill på områder som en leder bør utvikle før 
en er leder igjen. Slik systemet er nå er det veldig subjektivt. Det er veldig åpenbart at det 
kan ligge personlige konflikter til grunn for evalueringene. Eksempler på at en leder har 
både fått tilbakemelding om at den er en super leder som anbefales til videre innsats og at 
den samme lederen får innspill på at den ikke er en god leder, viser at det er system som 
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det er vanskelig for den nasjonale ledertreningskomiteen å forholde seg til. Sigrid tar dette 
videre internasjonalt. 

 
S-077/10 Hva vil det nye hospitality point system bety for CISV Norge? 
 CISV Norge vil i 2011 ha mulighet til å øke antallet invitasjoner for delegasjoner og JCer på 

barneleir. Det må kartlegges hvor stor økning lagene ønsker og klarer å håndtere. Lagene 
vil bli orientert om mulighetene det nye systemet vil gi, men også gjøre de oppmerksomme 
på utfordringene dette vil gi, spesielt i forbindelse med lederrekruttering. Sekretariatet 
sender ut en ”høringsrunde” for ønsker om antall delegasjoner til fylkeslagene. 

 
Eventuelle saker 

 

S-078/10 Ny nominasjonsrunde? 
 CISV Norge nominerte Adam Axelsson fra CISV Sverige som kandidat til visepresident i 

CISV International. Adam har trukket sitt kandidatur og de som brukte sin nominasjon på 
han vil kunne få en mulighet til å nominere en annen visepresidentkandidat. Det vil bli 
holdt en avstemming per epost for å bestemme om man ønsker å åpne opp for denne 
muligheten. 

 
S-079/10 Informasjon til delegasjonsledere og stab 
 CISV Norge oppfordrer fylkeslagene om å bli flinkere til å vidersende informasjon til ledere 

og stab om nasjonale seminar og treninger.  
 
 
Oslo, 26. april 2010  

 
 
André Skeie 
referent 
 


