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Sted:  Bergen 
Tilstede: Jostein Sydnes, Brita Bolstad, Kristian Brende, Sigrid Sulland og  

André Skeie (referent) 
Frafall:  Andreas Malkenes 
 
S-115/10 Referater 
Referat fra Sentralstyremøte 03.-05.09.10 ble godkjent. 
 
S-116/10 Postliste 
Vedlagt følger postliste pr. 27.09.10 
 
S-117/10 Sekretariatet 
 
Medlemssystem 
Vi har vært i dialog med Unicornis, og de mener at det har vært litt misforståelse om hvor 
lenge vi ønsket oppfølging. De mener utviklingsprosjektet er ferdig, noe sekretariatet er litt 
usikker på. De skal sende over en gjøremålsliste så vi kan sjekke om at alt fungerer slik det 
skal være. Vi avventer med å betale fakturaene til vi er enige om at utviklingsprosjektet er 
ferdig. Sivilarbeider vil få hjelpe til med å ferdig implementere medlemssystemet. 
Peter Gjefle har overlatt ansvaret for medlemssystemet til sekretariatet. Vi takker Peter for god 
innsats de siste årene! 
 
Praktikanter – status 
Freja Lina Huhle – startet 09.08 
Freja Lina søker om støtte til seminar i Nederland 23.-28. november med Aktiv Ungdom. Tema 
for seminaret er ”Get in net – traning course for Transnational Youth Initiatives”.  
Vedtak: Sentralstyret godkjenner om søknad om 500,- i støtte til dette. 
 
Eirik Kolstad Kvalø – startet sin siviltjeneste hos oss 24.09 og skal være her i 12 mnd. 
Det er viktig at Eirik gjør prosjektoppgaver og ikke driftsoppgaver før diskusjonen om 
arbeidsinstruksen for sekretariatet er ferdig diskutert. 
 
Arbeidsinstruks for sekretariatet 
Arbeidsinstruksen blir diskusjon på sentralstyret sitt desembermøte. 
 
S-118/10 Økonomi 
 
Støtteordninger 2011 
Oppfølging av orienteringssak på forrige sentralstyremøte. 
 

Kulturmidlene, bør søkes på. Lage prosjekt internt i CISV Norge på dette, med 
komitemøte i januar som utg. pkt? Endre MaMo slik at man kan få kulturmidler. 
 
LNU utveksling, virker interessant, men må ha dei rette folkene som vil.  
Vedtak: André søker mer informasjon om hvor mye som må være på plass innen 
søknadsfristen 15. november for å se om det er mulig for CISV Norge å være med på 
dette. 
 
EVS- Søknadsfrist 1. feb. Oppstart april-juni. Kompetanse innen fredsutdanning. Vi 
sender ut informasjon til CISV-land og JB med søknadsfrist 1. desember. Videre 
prosess blir bestemt på desembermøtet. 
Vedtak: Jostein lager skriv som sendes ut til CISV-land og JB. 
 

Opplæring av ungdomsarbeidere. Kan dette vere eit interessant tilbud til våre 
ansatte på Sekreteriatet, altså Hospitering. Kan dette vera god kompetanseheving for 
Sekreteriatet. I tilfelle er søkn. frist 1. febr. 
Vedtak: Avvent til januar med å se på muligheten for å søke på dette. 
 

 
Oslo, 4. oktober 2010 

 
André Skeie 
referent 


