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SENTRALSTYREMØTE 30. september 2012 
 

Referat 
*********** 

S- 85/12 Tilstede – Jostein Sydnes, Anne Kristine Giltvedt, Knut Ziesler, Håvard Tangvik, 
Andreas Mjelva (referent) 

S- 86/12 Referat fra forrige møte - godkjent 
 
 
Høstmøtet 
 

S- 87/12 Høstmøtet – program – guestspeaker – bolker 
• Juniorkomiteen har ansvar for det sosiale – Anne Kristine Giltvedt tar kontakt med 

juniorkomiteen 
• Alle eksterne er bekreftet.  

 
S- 88/12 Høstmøtet – ansvarsfordeling 
• Sentralstyret og sekretariatet har fordelt roller på Høstmøtet.  
• Anne Kristine Giltvedt ønsker velkommen på fredag og Jostein Sydnes ønsker 

velkommen på RSM lørdag morgen 
• Sekretariatet ansvar for registrering fra kl 17 på fredag 
• Evaluering/avslutning av Høstmøtet – Det blir en oppsummering av Høstmøtet på 

slutten mens en evaluering vil komme ut online. Sekretariatet har ansvar for 
evalueringen. 

 
S- 89/12 Høstmøtet – RSM, budsjett 
• Fredskorpset – 3års kontrakt må med som sak. 
• Budsjettet er en sak 
• StepUp navnet i infofile 
• Få ut til komiteer at saker meldes inn på RSM 

 
S- 90/12 Høstmøtet – Leir kick-off 
• Andreas Malkenes er kontaktperson med barneleirskomiteen hvis det skal være noe. 

 
S- 91/12 Advisory Conference (AdCon) 2015 
• Foreslå en AdCon-komité til å utarbeide en plan og strategi rundt AdCon – ikke 

nødvendigvis ansvar for AdCon. Sak på RSM – mulighet til å møtes på Januarmøtet 
 

S- 92/12 Oppfølging av komitéplaner 
• Alle må følge opp sine komiteer  her. 

 
Innmeldte saker 
 

S- 93/12 Seminar i Colombia evt Egypt 
• Camila Barrera valgt som prosjektkoordinator her  
• CISV Egypt – ta opp tråden? Demokrati og ungdomsrepresentasjon i Midtøsten? 

Andreas gjør litt research 
 

S- 94/12 Søknader om reisestøtte SÖ 
• Juniorkomiteen ønsker reisestøtte til SO Höst. 
• Da dette ikke passer inn med arbeidsbeskrivelsen til komiteen så er søknad ikke 

godkjent.  
 

S- 95/12 Pleie av medlemmer – diplom til avgåtte fylkeslagsledere 
• Vedtatt 

 
S- 96/12 Arbeidsgruppen for et 3-årig prosjekt med CISV Colombia 
• Tredje medlem av arbeidsgruppen som skal jobbe med å planlegge et 3-årig prosjekt 

med CISV  Colombia. Andre Skeie valgt inn i arbeidsgruppen.  
 


