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ÅRSBERETNING 2010 (17.04.2010 – 08.04.2011) 

 
CISV NORGE 

 
 
STYRET M.M. 
 
Sentralstyret har i perioden bestått av: 
 
Leder      Jostein Sydnes   Hordaland 
Nestleder    Brita Bolstad   Hordaland 

Trustee     Sigrid Sulland   Hordaland   
Programansvarlig   Andreas Malkenes  Hordaland 

Økonomiansvarlig   Kristian Brende   Sør-Trøndelag 
Utviklingsansvarlig   Sigrid Sulland   Hordaland 
Vara     Julie Katrine Berg  Finnmark 
 
Landsmøtet ble avholdt 16.-18.04.2010 på Scandic Asker Hotell, Asker, Oslo&Akershus. 

 
Representantskapsmøte ble avholdt 18.04.2010 (Scandic Asker Hotell i forbindelse med 
Landsmøtet) og 30.-31.11.2010 (Gardermoen/Best Western Hotell i forbindelse med 
Høstmøtet). 
 
Sentralstyret har hatt totalt 10 møter: et i forkant av Overlappingsseminaret i august, et i 
forkant av RSM i november, et i forkant av januarmøtet, et i forkant av Landsmøte 2011, to 

møter via telefonkonferanse, et møte i Hardanger og tre møter på i Bergen.  
 

TRUSTEE - ÅRSRAPPORT 

Trustee/Sigrid Sulland/Hordaland deltok på European Trustee Gathering (ETG) i Sverige/Malmö 

Lund 23.-25.04.2010 og Annual International Meeting (AIM) i Tyskland/Berlin 4.-10.08.2010. 

MEDLEMMER.  FYLKESLAG/LOKALLAG 

Medlemstallet var 3.416 pr. 31.12.2010 hvorav 1.999 26 år og yngre mot 3.653 pr. 31.12.2009 
hvorav 2.161 26 år og yngre. 
 
CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 22 lokallag (fylkeslag uten 

lokallag regnes her som et lokallag). I tillegg har vi 1 sovende fylkeslag, Møre&Romsdal. 
Totalt medlemstall og antall 26 år og yngre pr. 31.12.2010 i parentes: 
 
Vest-Agder (295/186), Buskerud (168/94), Finnmark (53/33), Hedmark (89/43),  
Askøy (64/35), Bergen (451/258), Breiviken (19/8), Nordhordland (81/49), Os (122/74), 
Sunnhordland (137/83), Voss (81/49), Møre&Romsdal (sovende)(37/21), Oppland (111/68), 

Asker & Bærum (182/105), Follo (78/50), Oslo (192/108), Rogaland (312/176), 
Sogn & Fjordane (117/67), Telemark (143/82), Troms (121/68), Sør-Trøndelag (325/205), 
Vestfold (74/46), Østfold (164/91). 
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CISV PROGRAM 2010 
 

EGNE LEIRE OG PROSJEKT 
 

Det ble arrangert 6 internasjonale barneleire i Norge sommeren 2010: 
 
Hordaland/Nordhordland: 
Leirleder: Henning Holgersen 
Stabsmedl.: Ingrid Sofie Nygaard, Eirik Eikeland, Aurora Klæboe Berg og 

Arsha Wipoovanich/Thailand. 
 

Oslo&Akershus/Asker&Bærum:  
Leirleder: Sindre Rikheim 
Stabsmedl.: Hanna Englund Sunnarvik, Lars Hansen Reiten, Nancy Jurado og  

Zak Yuson/Filippinene. 
 
Rogaland:  
Leirleder: Christopher Fuglesten 

Stabsmedl.: Pål Eirik Steindal, Ine Annett Jomaas, Marie Elise Aarrestad (jr. stab) og 
Emil Nissfolk/Finland. 

 
Sogn&Fjordane: 
Leirleder: Hilde Bø 
Stabsmedl.: Helle Hagenlund, Oda Johnsen Longvanes (jr. stab), Aura Zavala/Mexico og 

Brad Fraser/USA. 
 
Vest-Agder: 
Leirleder:   Marte Blyseth Pedersen  
Stabsmedl.:   Jonas Lillemoen Skaalerud, Øyvind Jakob Kjos-Hanssen og  

Kayleigh Garner/Storbritannia.  
 

Østfold: 
Leirleder:   André Skeie 
Stabsmedl.:   Anders Dechsling, Camilla Irene Agnæss, Ragnar Alexander Torvund Morken og 

Mathilde Sulland (jr. stab)  
 
Det ble arrangert 3 internasjonal Summer Camp i Norge sommeren 2010: 
 

Hedmark: 
Leirleder: Morten Fossmellem 
Stabsmedl.: Sissel Irene Kristoffersen, Elin Ivarrud Brisendal, Sturla Kvam og  

Konstantin Gubarev Ivanov-Riismøller/Danmark. 
 
Hordaland/Sunnhordland: 

Leirleder: Inger Berit Hagen 
Stabsmedl.: Jostein Sydnes, Siri Raknes Hagen og Ines Diszberger/Tyskland 
 
Sør-Trøndelag: 
Leirleder: Maren Lundhaug 

Stabsmedl.: Ingrid Emilie Brevik, Hendrik Fuglesang og Eirin Lauchland Helland. 
 

Det ble arrangert 3 Mosaic-prosjekter i Norge i 2010: 
 
Hordaland/Bergen – Verden i Bergen 
63 deltakere og 17 ledere 
 
Oslo/Akershus – Verden i Oslo 
33 deltakere og 13 ledere 

 
Oslo/Akershus – Verden i Skedsmo 
35 deltakere og 12 ledere 
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INTERNASJONALE DELEGASJONER 
 
BARNELEIR   
CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 43 internasjonale barneleire. 
Det var 5 vinterleire. 
Delegasjonene fordeler seg slik: 

 
Buskerud  Japan/Kanto og Storbritannia/Manchester 
Finnmark  Østerrike/Wien 
Hedmark  Korea/Seoul og Mexico/Mexico City  
Hordaland Brasil/Campinas, Brasil/Londrina og Brasil/Sao Paulo 1, 

Danmark/Aarhus, Danmark/Amager, Frankrike/Chambery-Savoie, 
Tyskland/Luneburg, Norge/Vest-Agder, Sverige/Båstad-Bjäre, 

Sverige/Strängnäs, USA/Colombus, USA/Detroit og  
USA/Smokey Mountain 

Oppland  USA/Jacksonville 
Oslo&Akershus  Brasil/Sao Paulo 2, Colombia/Bogota, Norge/Rogaland, Italia/Bologna og 

USA/Springfield 
Rogaland Filippinene/Bagiou, Israel/Tel Aviv/Haifa, Norge/Østfold og 

Spania/Madrid 
Sogn&Fjordane  Norge/Oslo&Akershus og USA/Miami County  
Telemark  Canada/Calgary og Thailand/Bangkok 
Troms   Guatemala/Guatemala City og Japan/Tokai  
Sør-Trøndelag  Finland/Naantali, India/Lucknow, Tyskland/Kiel og USA/ Gulf Coast 
Vest-Agder  Norge/Sogn&Fjordane og Portugal/Lisboa 
Vestfold  Island/Reykjavik 

Østfold   Nederland/Amsterdam og Norge/Nordhordland 
 
I alt utgjør dette 172 barn og 43 voksne ledere 
 
Det deltok 18 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene. 
 

INTERCHANGE 

CISV Norge deltok i 6 nye IC-er: 
 
Hordaland/Bergen  Østerrike 
Oslo og Akershus  Slovenia 
Sogn&Fjordane   Frankrike 
Telemark   Italia 

Troms    Brasil 
Sør-Trøndelag   USA 
Østfold    USA 
      
Totalt deltok 43 ungdommer og 7 ledere/juniorledere på nye IC-er i 2010. 
 
SUMMER CAMPS 

CISV Norge har i perioden deltatt på 15 Summer Camps. Det var 3 vinter Summer Camp. 
Delegasjonene fordeler seg slik: 
 

Buskerud   Brasil/Salvador 
Finnmark Frankrike/Paris 
Hedmark Argentina/Buenos Aires 
Hordaland Finland/Lappeenranta, Norge/Hedmark, Tyskland/Hamburg og 

USA/Brandywine 
Oppland Norge/Sunnhordland 
Oslo&Akershus   Brasil/Belo Horizonte 
Rogaland   Brasil/Brasilia og Colombia/Bogota 
Sør-Trøndelag   Østerrike/Graz 
Østfold    Ecuador/Quito og Italia/Roma 

 
Ane Rømmen var internasjonal stab på C-2010- i Italia/ 
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Totalt deltok 60 barn og 15 ledere på Summer Camp i 2010. 

SEMINARLEIR 

CISV Norge hadde 22 deltakere fordelt på 13 Seminarleire i Algerie, Australia, Brasil, Costa 
Rica, Danmark, Egypt, Filippinene, Finland, Indonesia, Luxembourg, Romania og USA. 

 
UNGDOMSMØTER 
På ungdomsmøte sommeren 2010 deltok: 
3 ungdommer 16-18 år   Libanon/Beirut 
2 ungdommer 16-18 år   Brasil/Sao Paulo 
1 ungdommer 16-18 år   Bulgaria/Sofia 

 
På ungdomsmøte julen 2010/2011 deltok: 
6 ungdommer 12-13 år og leder  Tyskland/Hannover 
3 ungdommer 16-18 år   Sverige/Umeå 
3 ungdommer 16-18 år   Italia/Reggio Emilia 

      
I perioden deltok totalt 18 ungdommer og 1 leder på ungdomsmøter. 

 
Deltakerne var fra disse fylkene: Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre&Romsdal, 
Oslo&Akershus, Rogaland, Sør-Trøndelag, Vest-Agder,  
 
IPP (International People’s Project)  
På IPP sommeren 2010 deltok: 
2 deltakere på prosjekt i USA/Detroit 

 
På IPP nyttår 2010/2011 deltok: 
1 deltaker på prosjekt i Egypt. 
 
Deltakere var fra disse fylkene: Oslo&Akershus, Rogaland og Vest-Agder. 
 

OPPSUMMERING 
Totalt utgjør dette for Barneleir inkl. juniorledere, Interchange, Summer Camps, Seminarleir, 

Ungdomsmøter, IPP og Mosaic 449 deltakere og 169 ledere/stab. 
 
 



 
 
 
 

Årsberetning CISV Norge 2010 
 

Side 5 av 11 

DELTAKELSE PÅ MØTER – SEMINARER – WORKSHOPS 
 

INTERNASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS 
 

EUROPEAN TRUSTEE GATHERING (ETG) arrangert i Sverige/Malmö-Lund 23.-25.04.2010 
Deltakere fra CISV Norge: Sigrid Sulland/Hordaland 
 
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Sverige/Kalmar-Öland 12.-16.05.2010 
Deltakere fra CISV Norge på TTT(Training the trainers): Marie Søfteland Sandvei/Sør-Trøndelag 
Deltakere fra CISV Norge på Summercamp training: Ane Rømmen/Sogn&Fjordane 
     

INTERNATIONAL JUNIORBRANCH CONFERENCE (IJBC) 
arrangert i Tyskland/Berlin 31.07-04.08.2010 
Deltakere fra CISV Norge: Hanne Haukland Løge/Rogaland(National Junior Representative). 
 

ANNUAL INTERNATIONAL MEETING (AIM) arrangert i Tyskland/Berlin 4.-10.08.2010 
Deltakere fra CISV Norge: Sigrid Sulland/Hordaland (Trustee), Hanne Haukland Løge/Rogaland 
(National Junior Representative), Henrik Arvidsson/Hordaland, Inger Berit Hagen/Hordaland, 

Jostein Sydnes/Hordaland, Julie Katrine Berg/Finnmark og Kristian Kalvå/Rogaland. 
 
Arne Christian Haukeland/Hordaland deltok som Int. Executive Trustee.(President) 
Lene Eltvik/Hordaland deltok fra Int. Executive Committee (Executive Trustee) 
Lars Kvamme/Hordaland deltok fra Election Committee (Committee Chair) 
Søren Vindtfeld/Hordaland deltok fra IPP Committee (Committee Chair) 

Lars Lorentz Ludvigsen/Sør-Trøndelag deltok fra IT Committee (Committee Chair) 
 
 
INTERNASJONALE VERV    
Etter AIM 2010 har følgende norske CISV’ere internasjonale verv: 
ITC – Information Technology Committee (Chair) Lars Lorentz Ludvigsen/Sør-Trøndelag 
ITC – (co-opted member) Asbjørn Høiland Aarrestad/Rogaland 

ITC – (co-opted member)    Kristian Kalvå/Rogaland 
ICC – Int. Communication Committee (member) Kristian Kalvå/Rogaland 

Village – (co-opted member)    Henrik Arvidsson/Hordaland 
 
Totalt utgjør dette 16 seminar- og møtedeltakere og 3 medlemmer med verv i CISV 
International. 
 

NASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS 
 
Landsmøte 2010 arrangert Oslo&Akershus/Scandic Asker Hotell 16.-18.04.2010. 
Det var 40 deltakere inkludert sentralstyret. 
 

RSM – VÅR arrangert Oslo&Akershus/Scandic Asker Hotell 18.04.2010. 
Det var 18 deltakere inkludert sentralstyret. 
 
Nasjonal delegattrening for Summer Camp 
arrangert i Bergen/Hjellestad Skole 24.-26.04.2010 
Det var 47 deltakere og 2 stabsmedl. 

 

Leirlederseminar arrangert i Oslo 07.-08.05.2010  
Det var 4 deltakere og 2 stabsmedl. 
 
Overlappingsseminar arrangert i Bergen/Lønningstrand 03.-.05.09.2010 
Seminaret var beregnet på Sentralstyret (inneværende år og fjoråret) og komitémedlemmer.  
Det var 22 deltakere.   

 
NEO – Nettverk, Engasjement og Oppfølging 
arrangert i Oslo/Snarøya Skole 17.-19.09.2010 
Det var 72 deltakere og 9 stabsmedl.    
 
Leir kick-off seminar arrangert i Oslo/Haraldsheim 02.-03.10.2010  
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Det var 13 deltakere og 3 stabsmedl. 
 
RSM – HØST arrangert på Gardermoen/Best Western Hotell 30.-31.10.2010 
Det var 23 deltakere inkludert sentralstyret. 

 
Høstmøte 2010 arrangert på Gardermoen/Best Western Hotell 29.-31.10.2010 
Det var 80 deltakere inkludert RSM – HØST deltakerne. 
 
Kurs for nye tillitsvalgte (Vinterkurs) 
arrangert på Gardermoen/Best Western Hotell 29.-31.10.2010 i forbindelse med Høstmøtet. 

Kursledere: 2 
Vinterkursdeltakere: 12 
 
Januarmøtet arrangert i Oslo/Skanska 22.-23.01.2011 
Seminaret var beregnet på Sentralstyret og komitémedlemmer.  
Det var 25 deltakere.   

 

Stabstreningsseminar (STAS) arrangert i Trondheim 04.-06.02.2011 
Det var 25 deltakere og 4 stabsmedl.  
 
Ledertreningsseminar LTS Vest (Barneleir, Summer Camp og Ungdomsmøte) 
arrangert i Bergen/Lønningstrand 18.-20.03.2011 
Det var 61 deltakere og 5 stabsmedl. 
 

Ledertreningsseminar LTS Øst (Barneleir og Interchange) 
arrangert i Oslo/Slora Gård 25.-27.03.2011 
Det var 38 deltakere og 4 stabsmedl 
 
 
Nasjonal delegattrening for Summer Camp 

arrangert i Oslo/Snarøya Skole 01.-03.04.2011 
Det var 70 deltakere og 3 stabsmedl – Blir meldt inn på Landsmøtet 
 

Totalt utgjør dette 550 seminar- og møtedeltakere og 34 kursledere/stabsmedlemmer. 
 

DELTAKELSE I ANDRE ORGANISASJONER 

CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i: 
 

- LNU – Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner 

- Frivillighet Norge 
- Norges Fredsråd 
- FN Sambandet 
- Populus Studieforbundet Folkeopplysning 

 
Verv og representasjon i andre organisasjoner for CISV Norge: 
 

Styret i LNU: André Skeie/Sekretariatet 
Arbeidsutvalget i LNU: André Skeie/Sekretariatet (f.o.m. februar 2011) 
 

Medlemmer i LNU sin arbeidsgruppe for: 
- Deltagende metode:   André Skeie/Sekretariatet (leder av gruppen) 

Freja Lina Huhle/Sekretariatet 
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ORGANISASJONEN FORØVRIG  
 
SENTRALSTYRETS RAPPORT 
 
2010 har vært et aktivt år for sentralstyret. På LM 2010 ble det besluttet å forandre strukturen 
på nasjonalt nivå og sentralstyret har dette året hatt 5 medlemmer. Sentralstyret har brukt tid 
på å finne sin nye form og fordele arbeidsoppgaver, men synes totalt sett at den nye 
strukturen gir en god arbeidsplattform for styret.  
 
Sentralstyret har fortsatt arbeidet med å gå over til elektronisk medlemsregistrering og 

erkjenner at en i denne prosessen kan ha mistet noen medlemmer. Vi har tro på at dette vil 
bedres når systemet er skikkelig innarbeidet.  
 
CISV Norge tok for første gang i bruk elektroniske søknader, noe som resulterte i rekordmange 
søknader. En fikk i tillegg mulighet til å innhente ekstra informasjon i forbindelse med 

søknadene, som f.eks. hvor man hadde hørt om CISV. Det har vært noen utfordringer med 
systemet, og systemet blir nok lagt opp noe annerledes i framtiden, men totalt sett er en 
fornøyd med tilbakemeldingene.  

 
En ny komitéhelg ble startet i januar 2011, og sentralstyret tror at helgen kan bli en viktig 
nettverksarena på sikt. Sentralstyret og nesten samtlige komiteer deltok, noe som førte til godt 
samarbeid blant flere av komiteene.  
 
Arbeidet med organisering av økonomien har blitt jobbet målrettet med og en vil i løpet av året 
organisere dette annerledes enn tidligere for å få en enda bedre oversikt. 
 
Årets Høstmøte ble arrangert på Best Western Hotell, Gardermoen med xxx deltakere. 

Arrangementet bidrar til god nettverksbygging og kompetanseheving til flere ledd i 
organisasjonen.  
Totalt sett har vi sett en god økning i deltakelse på våre nasjonale seminarer i denne perioden. 
 
Av utviklingstiltak har Sentralstyret hatt en positiv opplevelse med engasjementet til EVS-

praktikanten, og en ser potensialet i å arrangere lokal aktivitet for fylkeslagene initiert fra CISV 
Norge og EVS-praktikanten. 
 

SEKRETARIATET 
 
André Skeie har vært ansatt som organisasjonskonsulent og den faste arbeidstiden har vært 
37,5 t/uke.  
André har deltatt på ulike møter i Frivillighet Norge og LNU (Landsrådet for Norges Barne- og 
Ungdomsorganisasjoner). Han sitter også i styret til LNU på vegne av CISV Norge. 

 
Hovedoppgaver for Sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene, praktisk 
organisering av kurs/seminar, oppfølging av medlemsregister og nettsider, håndtering av 
søknader for 2011, bilagsføring, kontakt med myndigheter og andre organisasjoner. 
 
T.o.m. 30.06.2010 har Jorge Rebolledo Gee jobbet som NAV-praktikant 22 t/uken. I perioden 
01.07.-09.08.2010 jobbet Jorge 5 t/uken. Jorge sine hovedoppgaver var praktisk organisering 

av kurs/seminar, kartlegging av støtteordninger og fokusområder samt redesign av 
interndokumenter. 

 
I perioden 01.-25.06.2010 har Marzia Ballardin jobbet som praktikant 37,5 t/uken. Marzia sin 
hovedoppgave var digitalisering av arkivet. 
 
F.o.m. 09.08.2010 har Freja Lina Huhle/Sverige vært EVS(European Voluntary Service)-

praktikant på sekretariatet. 
Freja Lina sine hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, 
informasjonsarbeid samt å ha to personlige prosjekter. Personlig prosjekt for høsten 2010 
hadde fokus på mangfold, mens prosjekt for våren 2011 har fokus på konflikt og løsning. 
 
F.o.m. 24.09.2010 har Eirik Kolstad Kvalø vært sivilarbeider på sekretariatet. 
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Eirik sine hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, håndtering av 
søknader for 2011, oppfølging av medlemsregister og nettsider samt digitalisering av arkivet. 

 

KOMITEER   
 
Følgende nasjonale komiteer underlagt Sentralstyret har vært i funksjon i arbeidsperioden: 
 

ORGANISASJONSUTVIKLING 
Komiteen har i perioden bestått av Knut Ziesler/Oslo&Akershus (leder), Hilde Fjellvær/Sør-
Trøndelag og Tonje Tvinnereim/Telemark.  
 
Komiteen fikk i august 2009 et mandat fra Sentralstyret om å evaluere CISV Norges 
organisasjonsstruktur, og evt utarbeide forslag til endringer i strukturen. På Landsmøtet ble det 
vadtatt å endre strukturen i sentralstyret i henhold til felles forslag fra 

organisasjonsutviklingskomiteen og Sentralstyret. 
 

Vårt arbeid dette året har i hovedsak vært fokusert på revidering av alle 
Infofiles/arbeidsbeskrivelser, for å justere dem i forhold til strukturendringsvedtaket på 
landsmøtet. Dette ble ferdigstilt til, og presentert av komiteen på RSM på Høstmøtet i oktober 
2010. RSM vedtok alle endringer. 

 
Komiteen har deltatt på Januarmøtet 2011 der det ble jobbet med kontrollkomiteen, 
barneleirskomitten og Sentralstyret. 
 
UTDANNING  
Komiteen har i perioden bestått av Henrik Arvidsson (leder), Kristian Hagen, Hendrik Fuglesang 
(alle tre Hordaland) og Ingrid Lund Brende/Sør-Trøndelag. 

 
Komiteen har planla og arrangerte to ledertreningsseminarer LTS-Vest og LTS-Øst i mars 2010. 
Alle som deltok på internasjonale program i 2010 ble invitert til LTSene. 
 
Komiteen arrangerte også et nasjonalt oppfølgingsseminar, NEO, i september 2010. Staber, 
ledere og juniorledere for interchange, barneleir, mosaic, summer camp og ungdomsmøte, 

samt deltakere på seminarleir og IPP ble invitert. 

 
Komiteen har arbeidet videre med reformasjonen av ledertreningen i CISV Norge per i dag og 
kartlagt det totale behovet for trening i organisasjonen. Komiteen har også utviklet et 
standardisert opplegg for ledertreningsseminarene som blir testet ut på 2011 års seminarer.  
 
To bolker på høstmøtet blev også arrangert. Én om lederstiler og én om hva Passport er og 

hvordan det kan brukes.  
 
Utdanningskomiteen sendte også 1 person på Training the trainers (TTT) seminar i 
Sverige/Kalmar-Öland. 
 
MOSAIC  
Komiteen har i perioden bestått av  

- Vår 2010: Inger Berit Hagen/Hordaland (leder), Marte Tvinnereim/Hordaland, Johanne 
Sæther Houge/Oslo&Akershus og Elin Berstad Mortensen/Oslo&Akershus 

- Høst 2010: Inger Berit Hagen/Hordaland (leder), Ragnhild Mjønner/Oslo&Akershus og  

Solveig Geving/Sør-Trøndelag.  
 
Komiteen hadde komitémøte på Høstmøtet og har ellers holdt kontakt per e-post. Komiteen 
hadde ansvar for to bolker på Høstmøtet. Mosaickomiteen holdt også bolk på NEO. Fokus på 

disse var Mosaic i praksis hvor vi gjennomførte planlagte prosjekter. Det har ikke vært avholdt 
MaMo etter sist Landsmøte, MaMo 2010 ble avholdt i januar 2010.  

CISV Norge hadde tre Mosaicprosjekter i 2010, disse var alle ”Verden i ...”-prosjekter.  

Turid R. Dornfest/Hordaland og Inger Berit Hagen/Hordaland deltok på internasjonal 
mosaictrening på RTF i GB påsken 2010.  
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Mosaickomiteen ønsker å fremheve og rette fokus på gode tiltak som skaper aktivitet i 

nærmiljøet, og som fremmer CISV sine mål og tema. Til dette er det opprettet en pris. 
Mosaicprisen 2010 ble utdelt på Høstmøtet for andre gang og gikk til Marthe Norbye Dybos og 
Follo lokallag for Internasjonalt Karneval i Ås. 

 
INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP) 
Komiteen har i perioden bestått av: 

André Skeie/Oslo&Akershus (leder) og Katharina Lunde/Oslo&Akerhus. 
 
Komiteen har jobbet med rekruttering og oppfølging av norske deltakere på IPP. I tillegg har 
komiteen arbeidet oppfølging av prosjektet som skal arrangeres i Rogaland, sommeren 2011. 
 
Komiteen har også avholdt deltakertrening og laget en liten delegatguide til deltakerne. 

 
SEMINARLEIR 
Komiteen har i perioden bestått av: 

Jenny Sulland/Hordaland (leder) og Hanne Haukland Løge (Rogaland). 
 
Komiteen har i perioden vært ansvarlig for oppfølging av deltakere som var på seminarleir 
sommeren 2010 samt informasjon til, uttak og forberedelse av deltakere som skal på 

seminarleir sommeren 2011. 
Komiteen har i perioden jobbet med forberedelser til påskens NJC (National Junior Camp) som 
også fungerer som Førleirseminar for 2011-deltakerne. Påmeldingsfristen har i skrivende stund 
ikke utløpt, så det er ingen tall å fremlegge for øyeblikket. Da komiteens medlemstall ble 
vedtatt redusert har komiteen valgt å jobbe med en prosjektansvarlig for NJC (National Junior 
Camp), Kamilla Baardsen Haaland/Rogaland. 
 

Komiteen har gjennomført sine oppgaver i henhold til komitéplanen.  
Komiteen har ikke hatt noen felles møter i løpet av perioden. 
 
INTERCHANGE  
Komiteen har i perioden bestått av: 
Hanne Vislie/Oslo&Akershus (leder) og Elisabeth Meyer/Oslo&Akershus – begge nye i komiteen.  

 
Ingrid Lund Brende deltok som representant for komiteen på LTS Øst, hvor hun holdt den delen 
av ledertreningen som var spesifikk for interchangeledere.  
Komiteen har jobbet med oppfølging av fylkeslag som har IC.  
Hanne Vislie og Ingrid Lunde Brende gjennomførte bolk på høstmøtet som var åpen for alle 
fylkeslag. 
Det var i utgangspunktet ønsket åtte ICer i 2010. En av interchangene ble avlyst av Norge på 

grunn av problemer i partnerlandet, dermed ble sju interchanger gjennomført i 2010.  
 
Leder av komiteen, Hanne Vislie, deltok på overlappingsseminaret.  
Komiteen har hatt et komitémøte høsten 2010 og vært med på komitéarbeidshelg i januar 
2011.  
 
SUMMER CAMP 

Komiteen har i perioden bestått av: 
Ingrid Emilie Brevik/Oslo&Akershus. 
 

Komiteen har hatt ansvaret for oppfølging av fylkeslag med summer camp delegasjoner og 
summer camp arrangement. 
 

Komiteen har også hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av nasjonal delegattrening i 
april 2011.  
 
Komiteen var med på januarmøtet i januar 2011. 
 
BARNELEIR 
Komiteen har i perioden bestått av: 

Morten Fossmellem/Hedmark (leder), Elin Brisendal/Sør-Trøndelag og Sissel 
Kristoffersen/Finnmark. 
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Komiteen har hatt ansvaret for gjennomføring av Leir kick-off-seminar og Leirlederseminar.  
Dette er i henhold til strategi og plan. Et komitémedlem var også med som stab på STAS. 
Komiteen holdt også en bolk på Høstmøte om rekruttering av stab og ledere. 

CISV Norge meldte pr. 01.06.2010 inn 6 barneleirsarrangementer for 2011. 
 
Komiteen har i perioden jobbet hovedsakelig med utvikling av skriftlig materiell for 
foreldretrening (Foreldretreningsguide), som etter planen skal være ferdig høsten 2011. Det 
har også blitt jobbet med å følge opp de fylkeslagene som skal arrangere leir med tanke på 
stabssituasjonen da den i inneværende periode har gått noe tråere enn i fjor. 

Stabene til alle 6 barneleirene var representert på STAS i februar, men bare en stab var 
fulltallig. 
 
Komiteen hadde en arbeidshelg i januar 2011, hvor det ble jobbet med stabssituasjonen på de 
ulike leirene. Det har i tillegg blitt avholdt 2 Skypemøter og flere mindre møter, bl.a. i forkant 
av de ulike seminarene.  

 

YOUTH MEETING 
Komiteen har i perioden bestått av: 
Ane Rømmen/Sogn&Fjordane (leder) og Nadiya Konovalova/Oslo&Akershus. 
 
Komiteen har jobba med rekruttering og oppfølging av norske deltakarar og leiarar på Youth 
Meeting.  
 

Søknadsmassen for YM er i stadig vekst. Det var stor etterspørsel etter delegasjonsplassar og 
mange forespørslar om dette. Ettersom vi ikkje arrangerte eige YM i 2010 fekk vi berre ein 
delegasjon. Det er viktig at vi arrangerer eige YM for å delegasjonsplassar.  
 
Det er framleis eit stort behov for delegattrening og leiartrening for Youth Meeting. For å betre 
dette har vi flytta søknadsfrist for påske og sommar til 1. desember, slik at desse leiarane kan 

delta på LTS.  Når det gjelder delegattrening ser vi det på svært viktig at delegasjonane møtast 
før dei reiser. Dette har vist seg vanskeleg å få til med det nasjonale delegasjonssystemet vi 
har i dag. 

 
Ved søknadsfrist 1. desember 2010 var YM nest største program målt i søkarmasse. Søkartala 
for leiarar til YM var også svært høge, med til saman over 20 søkarar til dei 4 plassane. Svært 
positiv utvikling, som også fører til utvikling av det administrative. 

 
INFORMASJON 
Komiteen har i denne perioden bestått av: 
Julie Katrine Berg/Finnmark (leder), Kristian Kalvå/Rogaland, Liv Kristina Moshuus/Buskerud og 
Ane Tollerød Fosse/Vest Agder. 
Det ble i perioden gitt ut 4 Imagine. Leder av komiteen var redaktør for to nummer av Imagine 
som ble gitt ut i perioden før jul. Etter jul gikk EVS- praktikant Freja Lina Huhle inn som 

redaktør for de to siste numrene før sommeren. 
Nye nettsider ble lansert på LM2010, disse har siden da blitt videreutviklet av arbeidsgruppen, 
de har blant annet blitt enda mer brukervennlige. Informasjonsflyten har via nettsidene blitt 
enda bedre.   
  
Sommeren 2010 var det flere av leirene arrangert i Norge som hadde sin leirblogg under 

cisv.no, og disse var flittig brukt.  

Nytt av året var også AIM bloggen, som CISV Norges deltakere på AIM oppdaterte underveis, 
slik at alle medlemmene våre kunne følge med på aktiviteten på møtet. Leder for komiteen var 
med i gruppen som oppdaterte bloggen. 
Komiteen hold en bolk på HM2010 der de kurset lagene i bruk av nettsidene, og etter dette er 
det flere av fylkes-/lokallagene som har tatt i bruk nettsidene sine.  
Besøkstallene for nettsidene viser også at aktiviteten øker. 

 
Komiteens leder hadde i samarbeid med Henrik Arvidsson en bolk på høstmøtet, hentet fra 
AIM2010, om hvordan kommunisere CISV. 
 
Komiteen har i denne perioden laget en effekt kolleksjon for 2011, og i samarbeid med 
sekretariatet opprettet en nettbutikk. 
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I begynnelsen av januar gjennomførte komiteen i samarbeid med sentralstyret en 
spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan fylkes-/lokallagene rekrutterer deltakere, familier, 
ledere og stab. 
Basert på denne spørreundersøkelsen ble det utviklet rekrutteringsmateriell som kan hjelpe 

lagene videre i sitt rekrutteringsarbeid. 
 
I forbindelse med leirene sommeren 2010 ble det sendt invitasjon til sommeråpent på NRK. Det 
ble gitt positiv tilbakemelding på denne, men de fikk ikke mulighet til å delta. Komiteen har 
sendt ut ny invitasjon til leirene sommeren 2011. 
Komiteen har hatt et komitemøte (som del av Januarmøtet) og tre skypemøter i perioden. 

 

Bergen, 10.04.2011 

 

 

Jostein Sydnes  Brita Bolstad   Kristian Brende 

  

 

Andreas Malkenes  Sigrid Sulland 


