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Sted: CISV-huset, Bergen 
Tilstede: Jostein Sydnes, Sigrid Sulland, Jenny Sulland, Andreas Malkenes, Brita Bolstad, 

Julie Katrine Berg, Silje Kolbenstvedt og André Skeie 
 
S-080/10 Referater 

Referat fra Sentralstyremøte 16.04.10 ble godkjent. 
 
S-081/10 Postliste 
Vedlagt følger postliste pr. 27.05.10. 
 
S-082/10 Sekretariatet 
 Medlemssystem 

Overgangen til nytt system har tatt mer tid enn beregnet. Det er fremdeles en del småting 
som ikke er på plass rundt HyperSys. 

 Årsmelding 2009 – Design 
Jorge jobber med å lage en trykklar versjon av årsberetningen som kan brukes til 
promotering. Disse skal trykkes opp og sendes ut til fylkeslagene. 

 Praktikanter – status 

Jorge Rebolledo Gee – NAV-praktikant. Skal se på muligheten for å forlenge med 3 

måneder etter sommeren. 
Marzia Ballardin – Skal være praktikant i juni og jobbe med arkivering 
Freja Lina Huhle – EVS-praktikant og begynner 9. august. 
Spansk journalist – Har fått henvendelse om en praktikant gjennom Leonardo da Vinci-
programmet. Dette er etter det vi vet kostnadsfritt og vi ser på om vi har kapasitet til å ha 
en til på sekretariatet. 

 
S-083/10 Økonomi 
 Halvårsrapport for vår 2010 skal være klart før overlappingsseminaret. 
 
Kommende nasjonale seminarer 
 
S-084/10 Overlappingsseminar 3.-5. september, Bergen 

 Jostein og Sigrid lager invitasjon og sender til sekretariatet. Freja Lina blir invitert å 
være med på seminaret. 

 Det nye Sentralstyret lager program for Overlappingsseminaret. 
 

S-085/10 NEO 2010, 17.-19. september, Oslo 
 Sigrid lager invitasjon, som blir sendt ut før sommeren. 

 
S-086/10 Høstmøtet 2010, 29.-31. oktober, Gardermoen 

 Sentralstyret tar koordinasjonsansvaret for å få på plass programmet. 
 Andreas lager notis om Høstmøtet til Imagine. 
 Fylkeslagledermøtet: Vi spør noen av fylkeslaglederne om de kan fasilitere møtet. 

 
S-087/10 Leir Kick-Off 

 Dato for dette må avklares. Brita tar ansvar for dette. 
 
Innmeldte saker 
 
S-088/10 Aust-Agder 
 Brita har laget utkast til et brev til alle medlemmer i Aust-Agder for å se om det er 

mulighet for å få på plass et styre og få til et møte i løpet av juni. 

 Jostein ser på muligheten for å delta på et ekstraordinært årsmøte i Aust-Agder. 

 Ole Martin Kyllo blir spurt om å være med på et møte i Aust-Agder sammen med Jostein 
eller noen andre fra Sentralstyret. 

 Frist for avklaring av hvem som får barneleirsdelegasjonen til Guatemala er 1. september 
 

S-089/10 Imagine 

 Får å få ut et nummer før sommeren har Julie tatt over redaktøransvaret for dette 
nummeret. Frist for innsending av saker er 9. juni. 
 

S-090/10 Implementering av ny organisasjonsstruktur 
 Dette blir et tema for et arbeidsmøte med Sentralstyret i forkant av Overlappingsseminaret. 
 Det må sendes ut informasjon til komitélederne om at det må arbeides med oppdatering av 

Infofile. 
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S-091/10 Sentralstyret på sommerens leire 

 André og Brita lager en oversikt over Opendays og sender til styret. 
 De som besøker leirene blir oppfordret til å ta bilder som skal sendes til sekretariatet. 
 Julie ønsker å høre om det er glade amatører som har lyst til å ta gode bilder på leirene. 

 
S-092/10 AIM 2010 
 Nominasjon til vervet som vise-president: Mateo fra Italia er nominert. 
 Jenny har grunnet utenlandsstudier trukket seg fra AIM-delegasjonen. Informasjon om den 

åpne plassen legges ut på facebook med søknadsfrist 5. juni. 
 
S-093/10 Innmelding av program 2011 

 Brita og Jostein ringer til fylkeslagene som står som arrangører i langtidsplanen, men som 
ikke har meldt inn leir. 

 Det er bare 5 fylkeslag som har meldt inn ønske om Interchange i 2011 
 
S-094/10 Ønsker om delegasjoner/delegater 2011 
 André lager en oversikt over dette for å beregne antall invitasjoner som vi skal be om i 

Runde 1 fra International Office. 

 
S-095/10 Nettsider 
 Tilgang: Det må gis tilgang til alle komitémedlemmer o.l. og sendes ut en e-post med 

informasjon til alle. 
 AIM-blogg: André lager oppsett for dette. 

 

S-096/10 Effekter 2010 
 Hordaland har kommet med tilbakemelding om at effektene må sendes ut til lokallagene og 

ikke til fylkeslaget. Dette blir tatt med i beregningen for 2011, men i 2010 blir ekstra 
kostnadene for utsending til lokallagene påført det enkelte lag. Julie svarer Hordaland på 
dette. 

 
 

Eventuelle saker 

 
S-097/10 Seminarleirdeltakere 2010 

 Etter litt misforståelser har vi en ekstra delegatplass til Philippinene som vi blir fakturert 
for.  

 Denne ledige plassen vil bli annonsert på nettsidene og facebook. 

 
S-098/10 ETG (European Trustee Gathering) 
 Sigrid orienterte om saker fra ETG. 
 Utfordringer ifbm leirarrangement i Thailand og India ble diskutert. 
 
S-099/10 HBUR (Hordaland Barne- og Ungdomsråd 
 Jostein orienterte om saken fra Hordaland Fylkeslag har hatt med HBUR om 

taushetserklæring i HBUR-styret. Sentralstyret støtter Hordaland og sender ut brev til 
andre barne- og ungdomsorganisasjoner med informasjon om saken og for å få støtte til 
saken. 

 
 
 
Oslo, 11. juni 2010  

 
 
André Skeie 
referent 
 


