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S-166/11 Referat 
Referat fra RSM-Høst 2011 - Godkjent 
 
S-167/11 Posthenvendelser 
Ingen spesielle henvendelser 
 
Sekretariatet 
 
S-168/11 Fredshuset - Status 
Kontrakter med Fredsrådet ble signert 02. desember.  
Flyttingen begynner: 15. desember. 
 
S-169/11 EVS 2012/2013 
Vi har lagt ut info på cisv.no/evs og sendt dette rundt til ulike CISV-land. Det har kommet litt søknader, så 

det er bra! 
Søknadsfristen er satt til 15. desember. 
Intervjuer skjer på kveldstid 20. desember 
Intervjukomité: André, Jostein og Sigrid 
Oversikt over fullførte søknader: https://cisvnorge.wufoo.com/reports/z5s1w2/ 
Prioriteringer: CISV-bakgrunn, innsikt i temaene bærekraftig utvikling og menneskerettigheter, lyst til å dra 
ut i lokallagene og mosaicarbeid.  
 
S-170/11 Julestengt i sekretariatet 
Sekretariatet blir julestengt f.o.m. 23. desember til t.o.m. 3. januar. 
Viderekoble telefonen til Jostein (telefonsvar). 
Legge ut info på cisv.no om julestengt. 
 
Økonomi 
 
S-171/11 LNU-søknader 2012 
LNU Kulturmidler: A Green Direction 
Status: Støtte er innvilget 
Målgruppe: 16-20 åringer 
Tema: Bærekraftig Utvikling i lokale aktivitet/prosjekter med bruk av videokameraer. 
Prosjektteam: Mike, Daniel Halvorsen (Troms), Johanne Hoffart og Clelía KaKun 
Status: Prosjektteamet har møtet i dag og informasjon om prosjektet og hvordan bli med vil bli lagt ut på 
nettsidene og sendes med nyhetsbrev til medlemmene som blir sendt neste uke. 
 
LNU Utveksling: Global Perspectives on Human Rights 
Partnerorganisasjon: CISV Colombia 
Status: Støtte er innvilget 
Jostein: Utlysning sendes ut før jul og søknadsfrist for prosjektkoordinator 
Forslag til arbeidsgruppe: 1 fra fylkeslag, 1 fra sentralt, 1 fra juniorgruppa i Hordaland? (pluss 

prosjektkoordinator når på plass) 
Planleggingsmøte: Midten av februar (samtidig med monitoring visit på Mango-prosjektet) 
1 fra fylkeslag, 1 fra sentralt, 1 fra juniorgruppa i Horda 
 
S-172/11 Momskompensasjonen 
Vi fikk innvilget vår søknad om momskompensasjon, med en avkortning på 49%. 
Bakgrunn for økt støtte i 2011: 
 

 
S-173/11 Medlemstall 2011 
Peter Gjefle er leid inn som ekstrahjelp til å følge opp ubetalte medlemmer i HyperSys. 
 
Ny sak (Jostein): Oppdatering på regnskap ønskes så snart som mulig, når er det realistisk? 
 
Kommende nasjonale seminarer 
 
S-174/11 Januarmøtet 
Dato: 21.-22. januar 
Sted: Fredshuset - Møllergata 12 
Ansvarlig: Brita lager invitasjon 
Status: Invitasjon må sendes ut 
Snakk med Mike om å ha en bolk. 
Overraskelsesopplegg på lørdag kveld. 

http://cisv.no/evs
https://cisvnorge.wufoo.com/reports/z5s1w2/
http://cisv.no/


   REFERAT SENTRALSTYREMØTET 14.12.2011 

Side 2 av 2 

Maten var god. 
 
S-175/11 A Green Direction - Seminar 1 
Dato: 3.-5. februar 
Sted: Fredshuset - Møllergata 12 
Ansvarlig: Mike Anstis 
Status: Invitasjon må sendes ut 
 
S-176/11 STAS 
Dato: 10.-12. februar 
Sted: Fredshuset - Møllergata 12 
Ansvarlig: Utdanningskomiteen 
Status: Invitasjon må sendes ut 
 
Innmeldte saker 
 
S-177/11 Henvendelse fra Mango om samarbeid med SUM og SIFO 
Brev fra Karianne finner du her: https://docs.google.com/open?id=1_-1JpazesEh1DS1VBlm3Lp-lf2w2-
Jr5uLtfxRPEX3p5P-6a1-BGv5YkYtIz 
Sentralstyret er positive, André prater med Karianne om videre prosess. 
 
S-178/11 Youth Meeting - Behandling av søknader 
Grunnet mangel på Youth Meeting-komité, må behandlingen av søknadene bli tatt  hånd av noen andre. 
Dette er en viktig prioritet og vi på sekretariatet skal klare å håndtere dette i januar, dersom det legges til 
sekretariatet. 
Lyser ut mulighet for å være med på uttak av delegater og ledere til IYM 2012. 
 
S-179/11 Incident reports and issues sommeren 2011 
CISV Norge har fått veldig mange i år. Jostein føler behov for å gå gjennom disse, men kan kanskje ordnes 
av risk manager og Sekreteriatet? 
Tas på epost. 
 
S-180/11 Beredskapsplan 
Innspill fra fylkeslagene er kommet gjennom Ann Englund. Jostein foreslår at noen går gjennom og 
forbereder sak til januarmøte. 
Jostein forbereder saken. 
 
S-181/11 Evaluering ny org.struktur 
Dette skal jobbes fram mot januarmøte. Hele sentralstyre spiller inn sine tanker til Jostein som 
sammenfatter dette i et dokument som legges fram på januarmøte. 
 
Eventuelt 
 
JC Østfold og Vestfold 
 
Vi følger papirene fra RSM, Infofile må endres. André sender epost til begge fylkeslagene. 
 

 
André Skeie 
referent 
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