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Sted:  Bergen 

Tilstede: Jostein Sydnes (referent), Brita Bolstad, Kristian Brende, Andreas Malkenes, 
Sigrid Sulland og André Skeie. 

 
S-044/11 Referat 

Referat fra Sentralstyremøte 11.12.03.2011 godkjent med endring S-025/11 og S-038/11. 
 
S-045/11 Postliste 
Postliste blir lagt frem på neste Sentralstyremøte. 
 
Sekretariatet 
 

S-046/11 Nettbutikken - status 
Det er ikke behov for å leie mer lokale til lager i denne omgang. Det vil bli løpende vurdert 
behov. Nettbutikken er i gang.  
 
Økonomi 
 

S-047/11 UD – Informasjonsarbeid for fred 2011 
CISV Norge har fått  tilskudd fra UD på 25.000,- til prosjektet ”Konflikt og Løsning i et 
fredsutdanningsperspektiv”. 
 
S-048/11 Regnskap 2010 
Kristian orienterte om regnskapet for 2010 som blir lagt fram for LM. 
 

S-049/11 Eget økonomisystem 
Kristian orienterte om status rundt prosessen for å få eget økonomisystem. Systemet tas i bruk  
etter LM2011, og vil gjelde for hele 2011. Kristian vil foreta overlapp med ny økonomiansvarlig.  
 
Kommende nasjonale seminarer 
 
S-050/11 Overlappingsseminar 2011 

Dato: 2.-4. september 2011 
Sted: Lønningstrand leirsted, Bergen 

Leder og org.konsulenten må sende ut invitasjon tidlig.  
 
S-051/11 NEO 2011 
Dato: 16.-18. september 2011 

Sted: Ikke bekreftet  
Utdanningskomiteen sitt ansvar, Sigrid kontakter de og ber om vurdering om evt. dele 
seminaret i Øst/Vest og se på passende sted. Org.konsulenten er behjelpelig med å skaffe sted. 
 
S-052/11 Høstmøtet 2011 
Dato: 28.-30.10.2011 
Sted: Haraldvangen, Hurdal 

Innspill til programmet meldes gjerne til Sigrid. 
 
Innmeldte saker 
 
S-053/11 Barneleir i Oslo&Akershus 
Andreas Malkenes orienterte om status for barneleiren i Oslo & Akershus. Stabssituasjonen ser 

ut til å løse seg. Andreas følger opp fylkeslaget og barneleirskomiteen i denne saken.  

   
S-054/11 Self-evaluation on chapter level 
Sigrid orienterte om sak fra Resource Development Training, som går på at det er laget er 
verktøy for selv-evaluering for fylkeslagene. Norge er plukket ut til å være pilotland. 
Evauleringen skal bidra til å vite hva som trengs for å styrke fylkeslagene. Sigrid blir 
kontaktperson for fylkeslagene. 

 
S-055/11 Nytt fra Mid-Way-Meeting 
Sigrid orienterte om nytt fra Mid-Way-Meeting. 
 
S-056/11 Nytt fredshus i Oslo 
André orienterte om status rundt Norges Fredsråd sitt arbeid med å lage et fredshus i Oslo. 
André har sendt CISV sine «krav og ønsker» for å være med i et slikt felles hus. Vi følger spent 

med. 
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S-057/11 Kontaktfylkeoversikt 
Brita orienterte og la fram forslag til kontaktfylker. Kontaktfylkeoverrsikten sendes ut til 
fylkeslagene og legges fram for RSM. 
 

S-058/11 ISU-delegatrening 2011 
CISV Norge arrangerte delegattrening for summercamp på Snarøya helgen 1.-3. april. I 
etterkant av dette ble vi innkalt av administrasjonen på skolen. Dette gjelder hærverk og rot 
som CISV er ansvarlige for utført i løpet av helgen. 
André orienterte mer om konsekvensene dette får for CISV. 
 
S-059/11 PDPEF 2010 

Jostein orienterer om eposter fra CISV International om manglende PDPEFer fra program i 
Norge i 2010. 
 
S-060/11 Diverse 
Sigrid har meldt inn saken fra Telemark om FaceBook for 11-åringer til Open Forums på ETG.  
 

Mosaikk har fått 235.000,- fra UDI til Verden-i-prosjektene.  
 
Bergen, 08.04.2011  
 
 
André Skeie 
referent 
 


