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Sted:  Best Western Hotell Gardermoen 
 
Tilstede:  
Sentralstyret: Jostein Sydnes (frem t.o.m. sak R-127/10) , Brita Bolstad, Andreas Malkenes, 
Sigrid Sulland og Kristian Brende.  
Referent: André Skeie 
 
Sør-Trøndelag: Helge Stabursvik 
Buskerud: Maria Kommandantvold 
Rogaland: Inger Karin Natlandsmyr 
Telemark: Hege Bringsli 
Oslo&Akershus: Ann Englund 
Vest-Agder: Ove Thygesen 
Sogn&Fjordane: Else Nesøy 
Troms: Katrin Reil Conradi 
Hordaland: Inger Berit Hagen (frem t.o.m. sak R-127/10), Trond Magnus Berg (bisitter) 
Hedmark: Morten Fossmellem, Mie Storbekken Lindstad (bisitter) 
Østfold: Lars Sæther 
Nord-Trøndelag: Elin Brisendal 
Finnmark: Sissel Kristoffersen 
Vestfold: Kari Anette Bremnes, Monica Svendsen (bisitter) 
 
 
LØRDAG 
 
Jostein Sydnes ønsket velkommen til RSM. Rask presentasjon av Sentralstyret og referent. 
 
R-125/10 Godkjennelse 
Forslag til endring i saksliste: 
Flytt sak 12 Arbeidsgrupper foran sak 11 budsjett. 
Legge til sak 17 – AIM 2014 i Norge. 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
R-126/10 Rapport fra fylkeslagene 
Finnmark: Har felles pre- og postcamp med Troms. 
 
Troms:  Skal ha leir til neste år og er i gang med forberedelsene. IC med Brasil 

sommer/nyttår. Tok ekstra delegasjon til Guatemala. Ungdomsgruppa 
sliter litt, men holder på. Halvparten styret er nytt.  

 
Vest-Agder:  Nytt styre på plass. Arrangerte barneleir, totalt sett en veldig bra leir. 

Har nå gått over til å arrangere leir hvert andre år. 
 
Buskerud:  Opplever en oppblomstring i ungdomsgruppa. Begynt så smått å 

planlegge leir i 2012. 
 
Hedmark:  Arrangert to leire på kort tid. Det gikk veldig bra. Litt problemer med å 

få foreldre til å stille. Folk har tilbudt seg å sitte i styret! 
 
Hordaland:  Hatt et år på det jevne. Arrangert Verden i Bergen med stor deltakelse. 

Peace One Day med 60 deltakere på Festplassen. Utfordringer: 
Informasjonsflyt. Begynt utbygging av storkjøkken på Romarheim. To 
satsningskomiteer; Juniorarbeid og lederutvikling 

 
Oslo&Akershus:  Holder på med en omorganisering i fylkeslaget. Ønsker å ha flere 

komiteer. Juniorstyret fortsetter. Skal ikke ha IC neste år. Har hatt leir i 
sommer og skal ha en leir til neste år. 

 
Rogaland:  Vellykka barneleir, men litt problemer å få inn dugnadspersoner. Avlyst 

IC. Medlemsøkning. 2 satsningsområder: Engasjerte foreldre (utvikling 
av nyhetsbrev). Dialog med foreldre heile året. 

 Ungdomssatsning (ledertrening, tur til Raftohuset i Bergen) 
 
Sogn&Fjordane:  Arrangert vellykket leir i sommer. Hatt 2 delegasjoner ute. IC med 

Grenoble, fungerte veldig bra.  
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Nord-Trøndelag:  Hatt en veldig vellykket avslutning av fylkeslaget. Gjennom god 

informasjon til medlemmer har dette skjedd på en ryddig måte.  
 
Sør-Trøndelag:  Det går bra. Arrangert første Summercamp. Splitter ny leirkomite som 

gjorde en veldig god jobb. Litt vekst i medlemsmassen. Er spent på om 
det blir like stor søkermasse for ledere i år som i fjor.  

 
Telemark:  Alt på stell til neste år. Har hatt en delegasjon ute i sommer og har en i 

delegasjon til jul. Har en ungdomsgruppe som er aktive, 6-7 
arrangementer i året. Arrangert pre- og postcamp for Telemark, 
Vestfold og Østfold med over 50 barn pr arrangement. Har begynt å få 
ting ut på nettsidene. 

 
 Vestfold:  Skal arrangere leir i 2011. Hadde en veldig fornøyd delegasjon til 

Island. IC ble avlyst av Ungarn en uke før avreise. 
 
Østfold:  Arrangert vellykket leir. Sendte 5 delegasjoner i sommer. Skal 

arrangere pre- og postcamp for regionen. 
 
R-127/10 Rapport fra Sentralstyret 
 
Mange nye i Sentralstyret og arbeidet startet i forbindelse med overlappingsseminaret. 
 
Dette er noe av det Sentralstyret har jobbet med i høst; 

- Fått på plass EVS-prosjekt, start 9. august. Mer av Norge prosjekt. 
- Sivilarbeider på plass: Jobber med medlemshåndtering, nettsider og 
- Org. Konsulent:  Nytt medlemsregister (tatt litt lenger tid) 

    Nettsider (fått levende sider på nasjonalt nivå) 
- Budsjett: Gjort en stor jobb med å gjøre budsjettet lettere å forstå.  Har 

regnskapsrapport. Implentert nye internasjonale avgifter. 
- Arbeidet med å bli fem i STS har fungert godt. Effektivt og dynamisk styre. 
- Overlappingsseminar og NEO har vært vellykket. For tredje året på rad er det 

rekordstor deltakelse. 
 
Planene fremover: 

- Elektronisk nasjonal søknadsprosess. 
- Første felleskomitémøte i januar 2011. 
- Videreutvikle det nasjonale ledertreningsarbeidet. 
- Nye prosjektmidler: Midler til profilering, nytt utvekslingsarbeid og Informasjonsarbeid 

for fred. 
- 2011: Konflikt og Løsning. Fokus på dette igjennom året. 
- 60-årsjubileumet til CISV Internasjonalt og CISV Norge 

 
R-128/10 Nasjonale komitéplaner 
Brita Bolstad presenterte de utsendte komitéplanene. De enkelte komitéplaner ble raskt 
gjennomgått av Brita, med fokus på endringer.  
Forslag om at forkortelser skal forklares ved første gangsbruk i et dokument. 
 
Vedlegg: Komitéplaner 2011 
 
R-129/10 Arbeidsgrupper 
Kristian Brende presenterte saken. 
 
Arbeidsgruppen: Juniorstruktur 
CISV Norge ønsker å etablere en arbeidsgruppe som ser på hvordan en på en best mulig måte 
kan ivarte ungdomsgruppen i CISV Norge sine interesser og stemmer. Vi jobber for en så 
demokratisk organisasjon som mulig og ønsker å se på den reelle innflytelsen ungdommer har i 
organisasjonen og komme med forslag til eventuelle mulige forbedringer/endringer.  
En foreslår en gruppe på 4 personer, der 1 en person er dagens valgte NJR og 1 er den 
personen som blir valgt til NJR på landsmøtet 2011. De 2 siste personene skal velges på NJC i 
2011. Leder for arbeidsgruppa skal velges på NJC. Arbeidsgruppa skal ha en kontaktperson i 
sentralstyret. Leder og en representant fra arbeidsgruppa skal delta på RSM i perioden. 
Varighet LM2011 – LM2012 
Budsjett: Et oppstartsmøte, i tillegg til deltakelse på RSM for 2 personer. 
 

http://cisv.no/files/2010/11/Komiteplaner-2011.pdf
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Arbeidsgruppen: Finansiering 
CISV Norge ønsker å etablere en arbeidsgruppe som ser på mulige måter å øke inntektene til 
organisasjonen og mulige implikasjoner forbundet med sponsorater. Arbeidsgruppen skal gi 
forslag til retningslinjer og gi vurdering på konkrete muligheter der CISV Norge kan øke 
inntektssiden.  
Sentralstyret foreslår en gruppe på 3 personer, ledet av økonomiansvarlig i CISV Norge. 
Innstilling til arbeidsgruppe er Arne-Christian Haukeland, Lene Eltvik og Kristian Brende. 
Varighet HM2010 - LM2011 
Budsjett: Et møte 
 
Vedtak:  Arbeidsgruppene ble vedtatt. 
 
R-130/10 Budsjett 2011 
Kristian Brende presenterte budsjettet for 2011. 
 
R-131/10 Sak fra Sentralstyret – Aust-Agder 
Andreas Malkenes presenterte saken. 
 
Vedtak: Aust-Agder får mulighet til å ta ut en barneleirsdelegasjon for 2011. Dersom 

ikke det er et styre på plass i fylkeslaget innen 31.12.10 blir delegasjonen 
tilbakeført til CISV Norge. 

 
R-132/10 Fordeling Summercamp delegasjoner 2011 
CISV Norge har fått 15 invitasjoner.  
 
Vedlegg: Oversikt over resultatet av delegasjonsfordelingen - summercamp 
 
R-133/10 Fordeling barneleir delegasjoner 2011 
Barneleirkomitéen v/Brita Bolstad la frem forslag til fordeling av de 6 norske delegasjoner, jfr. 
Info-file D-36 pkt. 3. Forslaget ble godkjent og fremgår av fordelingsoversikten. 
 
Etter fordelingen av delegasjoner var det 2 barneleirsdelegasjoner som ikke var blitt tildelt 
noen fylkeslag. 
 
Vedlegg: Oversikt over resultatet av delegasjonsfordelingen - barneleir 
 
SØNDAG 
 
R-134/10 Leire 2011 jfr. R-52/08 
 
Hordaland: 
Askøy: Komplett stab 
Bergen: Komplett stab 
Os: Mangler leirleder, men har stabsmedlemmer 
Seminarleir: Stab ok 
Youth Meeting: Stab ok 
 
Oslo/Akershus: Sted ok, stab ikke på plass. Leirkomité i gang. 
 
Sør-Trøndelag: Leirsted ok, stab på plass, leirkomite på plass. 
 
Troms: Leirsted ok, leirleder ok, stab ok 
 
Vestfold: Alt ok 
 
Telemark: Alt på plass 
 
Oppland: Ingen info. 
 
 

http://cisv.no/files/2010/11/Delegasjonsfordeling-Summercamp-2011-vedtatt.pdf
http://cisv.no/files/2010/11/Delegasjonsfordeling-Barneleir-2011-vedtatt.pdf
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R-135/10 Leire 2012 
Følgende fylkeslag ønsker å arrangere barneleir i 2012: 
Se vedlegg 
 
Følgende fylkeslag ønsker å arrangere summercamp i 2012: 
Se vedlegg 
 
Sør-Trøndelag og Oslo & Akershus fordeler hvem som arrangerer YM og Seminarleir seg i 
mellom.  
 
Vedlegg: Oppdatert oversikt leirsyklus 
 
 
R-136/10 Regnskap 2009 – revisors godkjennelse 
Kristian Brende presenterte saken. 
 
Vedtak:  RSM godkjente Regnskap 2009 og godkjenningen fra revisor 
 
R-137/10 Endring i D-58 – Oversikt støtteordninger kurs og møter 
Brita Bolstad presenterte saken. 
 
Vedtak:  D-58 ble vedtatt uten endringer. 
 
Vedlegg: http://cisv.no/files/2010/11/D-58-Oversikt-kurs-og-st%C3%B8tteordn.doc 
 
R-138/10 Budsjett 2011 
Kristian Brende ledet diskusjonen. Avgifter, Leirstøtte og reisesubsidier 2011 er innlemmet i 
Budsjett 2011. 
 
Disse endringsforslagene ble vedtatt: 

1. Endringsforslag om en 3 årsopptrapping for barneleir. 
2. Endringsforslag om å legge til 500,- pr ISU-delegat for trening. 
3. Endringsforslag om en 2 årsopptrapping for JC. 
4. Endringsforslag om å legge til RTF Mosaic: 5.000,- 

 
Vedtak:  Budsjett 2011 ble vedtatt med endringsforslagene. 
 
Vedlegg: Budsjett for 2011 
  Avgifter 2011 
 
R-139/10 Arbeidsbeskrivelser D-17-D-34 
Organisasjonsutviklingskomiteen presenterte saken. 
 
Vedtak:  D-17-D-34 ble vedtatt uten endringer.  
 
Vedlegg: http://cisv.no/verkt%C3%B8ykassen/vedtekter/  
 
R-140/10 Endring i øvre aldersgrense familiemedlemsskap – 15 år 
Kristian Brende presenterte saken. 
 
Vedtak:  Endring i øvre aldersgrense familiemedlemsskap 15 år ble vedtatt.  
 
R-141/10 Endring i D-47 Retningslinjer uttak av deltakere barneleir og 
summercamp 
Andreas Malkenes presenterte saken. 
 
Endringsforslag om å likestille 4.1 A og B for summercamp ble vedtatt. 
 
Vedtak:  Endring i D-47 ble vedtatt med endringsforslagene.  
 
Vedlegg: http://cisv.no/files/2010/11/D-49-Retningslinjer-uttak-Barneleir-og-
Summercamp.doc  
 

http://cisv.no/files/2010/11/CISVLeirsyklusOPPDATERT-RSMH2010.xls
http://cisv.no/files/2010/11/D-58-Oversikt-kurs-og-st%C3%B8tteordn.doc
http://cisv.no/files/2010/11/Sak-6-Budsjett-2011_v-3-%C3%A5r_vedtatt-RSM.xls
http://cisv.no/files/2010/11/D-37-Avgifter-2011.pdf
http://cisv.no/verkt%C3%B8ykassen/vedtekter/
http://cisv.no/files/2010/11/D-49-Retningslinjer-uttak-Barneleir-og-Summercamp.doc
http://cisv.no/files/2010/11/D-49-Retningslinjer-uttak-Barneleir-og-Summercamp.doc
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R-142/10 AIM 2014 
Sigrid Sulland presenterte saken. 
 
Vedtak:  RSM støtter videre arbeid med søknad om å arrangere AIM 2014 i Norge. 
 
 
Oslo, 19. november 2010 
 
 
André Skeie 
referent 

 


