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Sted:   Scandic Asker Hotell 

 

Tilstede:   Se egen liste 

 

Jostein Sydnes/Sentralstyret ønsket velkommen til vårens Representantskapsmøte. 

 

R-080/10 Godkjennelse 

Innkalling ble enstemmig godkjent. 

I sakslisten kommer endring i punkt 6: Leirarrangement inneværende år. 

 

R-081/10 Rapport fra fylkeslagene 

Vest-Agder 

Skal ha leir til sommeren. Alt er klart for det. Har greid å opprettholde lokalt arbeid 

og har aktiviteter for sine ungdommer. 

 

Buskerud 

Skal sende tre delegasjoner og alle ledere er nå på plass. Alle lederne bor i 

Trondheim. 

 

Hedmark 

Leir og delegasjoner er i rute. 

 

Hordaland 

Jobber med å få mer kontinuitet i Mosaic-aktivitetene. CISV Bergen har begynt 

utvidelse av Romarheim. 

 

Oppland 

Vanskelig lederrekruttering i vinter, men det har ordnet seg nå. Har et veldig godt 

samarbeid med Hedmark. 

 

Oslo&Akershus 

Alt rundt leiren er på plass. Slipper å betale leie for skolen, så er veldig fornøyd med 

det! Har hatt bra opplæring for juniorstyret og har hatt en hyttetur med godt med 

overskudd. 

 

Rogaland 

Skal arrangere leir til sommeren, ting er ok der. Juniorgruppen fungerer godt og 

arrangerer gode aktiviteter. Det er begynt et arbeid med å motiverer og styrke 

ledergruppen. 

 

Sogn&Fjordane 

Alt til leiren er i godt i rute. Feirer 20 år i år! Veldig god stemning i fylkeslaget. 

 

Telemark 

Første barneleir på 12 år ble arrangert i 2009. Folk syns det var gøy å arrangere leir 

og ungdomsarbeidet er virkelig på vei oppover. Mangler en leder til Interchange. Har 

et godt samarbeid med nabofylkene. 

 

Sør-Trøndelag 

Alt står bra til. Hadde et overskudd på gode ledersøkere. Skal arrangere sin første 

Summercamp. Skal også ha et Mosaic-prosjekt i juni med fokus på gjenbruk. 

 

Vestfold 

Godt samarbeid med nabofylkene. Har to delegasjoner og en Interchange. Lederne er 

på plass og sender noen delegater med andre fylkeslag. 
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Østfold 

Skal arrangere leir til sommeren, i rute til det. Skal sende rekordmange delegasjoner i 

år, to barneleir, to Summercamp og en Interchange. 

  

R-082/10 Rapport fra Sentralstyret og nasjonale komiteer 

Jostein Sydnes (leder) 

Siden Høst-RSM har det vært jobbet med medlemsregisteret og nettsidene. 

 

Silje Kolbenstvedt (økonomi) 

Jobbet med å rydde opp, mellomværende poster, endret regnskapsføringer. Samlet 

alle kontoer i DnbNOR, ordnet opp i pensjonsordning 

 

Brita Bolstad (Barneleir) 

Fylkeslagene har hatt stabene på plass på tidlig tidspunkt. Har derfor hatt mer tid til å 

utarbeide skriftelige materiell  

 

Julie Katrine Berg (Informasjon) 

Spørreundersøkelse om lederrekruttering, for å kartlegge behov ved utarbeiding av 

materiell. Jobbet godt med nye effekter. Imagine ble trykt 14. april 

 

Jenny Sulland (Seminarleir) 

Gjennomført NJC. Gode tilbakemeldinger. Internasjonal stabsmedlem Eetu, skal 

hjelpe med oppfølging av utviklinga av seminarleirtrening. Er mange delegater.  

 

Andreas Malkenes (Interchange og Summercamp) 

 En IC som ble flyttet til et annet fylkeslag. Det er fortsatt få Interchange i forhold til 

tidligere leire. ISU er mange delegasjoner og interessen er veldig høy. Ledertrening 

for IC og ISU sammen med barneleir for første gang. Det var veldig gode 

tilbakemeldinger på dette, grunnet større nettverksbygging- 

  

Sigrid Sulland (Lederutvikling og organisasjonsutvikling) 

Org. Utvikling – ny struktur 

Kompetanseheving og nettverksrbuygging, ser på utviklingen av dette. Tenke på 

vhvordan sam kjøre trenings og strukjtut ofr all program. Styretrening. Se på innhold 

og struktur av dette. 

Etter hvert se på innholdet på lokaltrening, men først nasjoanlet nivå. 

STS har derfor vært inne og sett på vinterkurstet. Delt opp i MC-prosjekt, MC-

aktivitet og styreopplæring. 

TIilbakemdligne fra LTS har vært veldig positive 

 

Internasjonale oppdateringer 

Implenteringen av Int Hosp point Sys og nye avgiftsstruktur. Valg til nytt 

internasjonalt styre. Lene Eltvik er nominert som president.  

 

Offentlige prosjektsøknader 

EVS – Freja Lina Huhle starter 15. august. Skal jobbe med Mangfold og Konflikt 

Løsning.  

UD – Informasjonarbeid for fred, mottatt 25.000,-  

 

IPP 

IPP-koordinator er i samtaler med Den Norske Turistforening med å få til et prosjekt i 

2011.  

 

Mosaic 

Den lille Mosaic-pakken 2010 er lansert og har fokus på tema Mangfold. 
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Youth Meeting 

Det har vært avholdt to i året som har gått, men ingen i år. Det er stor søknadsmasse 

til ungdomsmøtene.  

 

Sekretariat 

Vi prøver å ha praktikanter hos oss for å øke kapasiteten på sekretariatet. Vi er svært 

fornøyd med Jorge Rebolledo Gee, NAV Intro-praktikant og skal ha Marzia Ballardin 

som frivillig praktikant i fire uker i juni 2010. 

 

R-083/10 Norske leire 2010 

Alle leire er i rute. 

 

Rogaland er på jakt etter et stabsmedlem til. De er 4 i staben, men ønsker en til. 

 

R-084/10 Norske program 2011 

Hordaland: 

Bergen: 

Program: Summercamp 

Leirsted: Ikke på plass 

Leirkomiteleder: Har komite på plass 

Stab: Ingen 

 

Os: 

Program: Barneleir 

Leirsted: Ikke på plass 

Leirkomiteleder: Har leirkomiteleder 

Stab: 1 juniorstab 

 

Askøy: en interessert leir i stab, ikke komite på plass. (Summercamp) 

Program: Summercamp 

Leirsted: Ikke på plass 

Leirkomiteleder: Ikke på plass 

Stab: En interessert 

 

Oslo&Akershus: 

Program: Barneleir 

Leirsted: Har sted 

Leirkomiteleder: Sindre Rikheim 

Stab: Ingen 

 

Sør-Trøndelag: 

Program: Barneleir 

Leirsted: Gråkallen. 

Leirkomiteleder: Hilde Fjellvær 

Stab: Ingen 

 

Troms: Ingen info (Barnleir) 

 

Vestfold:  

Program: Barneleir 

Leirsted: Ikke på plass 

Leirkomiteleder: Monica Svendsen 

Stab: Morten Fossmellem (Leirleder) 
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Telemark:  

Program: Barneleir 

Leirsted: Har sted 

Leirkomiteleder: Anne Marie Bøhme 

Stab: Fire interesserte 

 

Oppland:  

Program: Summercamp (14-åringer) 

Leirsted: Ikke på plass 

Leirkomiteleder: Ingrid Juul 

Stab: Reidun Vinje (leirleder) 

 

IPP: 

Prosjektkoordinator: André Skeie 

Stab: Ingen på plass 

Partnerorganisasjon: Dnt Stavanger 

 

R-085/10 Politiattest 

Andreas Malkenes/Sentralstyret presenterte saken 

 

Endringsforslag: Frist for juleleire er 1. desemsber 

 

Vedtak: Nye retningslinjer er enstemmig vedtatt med endringsforslaget. 

 

Vedlegg: D-55 Politiattest - prosedyre 

 

R-086/10 Frifond organisasjon 

Jostein Sydnes/Sentralstyret presenterte saken. 

 

Endringsforslag fra Sør-Trøndelag: 

Stryk punktet Runde 1.b og 2, samt Rapporteringskrav b. 

 

Vedtak: Nye retningslinjer er enstemmig vedtatt med endringsforslaget. 

 

Vedlegg: D-56 Fordeling Frifond Organisasjon 

 

R-087/10 Alkohol 

Brita Bolstad/Sentralstyret presenterte saken. 

 

Endringsforslag fra Telemark: dersom delegater under 18 år er tilstede eller i umiddelbar 

nærhet. 
 

Vedtak: Nye retningslinjer er enstemmig vedtatt med endringsforslaget. 

 

Vedlegg: D-47-1 Alkohol på norske aktiviteter og program 
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R-088/10 Arbeidsgrupper 2010-2011 

Jostein Sydnes/Sentralstyret presenterte forslag til arbeidsgrupper. 

 

Vedtak: Arbeidsgruppe for Nettsider 

Tidsperiode: Frem til Høst-RSM 

Medlemmer: Henning Holgersen, Kristian Kalvå, Jostein Sydnes og 

André Skeie 

 

Arbeidsgruppe for Medlemsregister 

Tidsperiode: Frem til Høst-RSM 

 Medlemmer: Peter Gjefle, Nina Klæboe, Jostein Sydnes og André Skeie 

 

R-089/10 Internasjonale saker/AIM 2010 

Det er ønskelig at den norske delegasjonen på AIM (Annual International Meeting) i 

Berlin, Tyskland 4.-10. august oppretter en AIM-blogg slik at de som ikke deltar kan 

holde seg oppdaterte på det som skjer der. 

 

 

 

Oslo, 26. mai 2010  

 

 

André Skeie 

Referent 


