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Sted:  Rica Victoria Hotell Lillehammer 

 

Teknisk arrangør: Oppland  

  

Tilstede:   Se egen liste 

 

Fredag kveld 

CISV Oppland hadde rebusløp 

 

LØRDAG 

 

L-01/14 Åpning 

 

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas, ønsket velkommen.Lars Reiten/Oppland åpnet 

Landsmøtet 2014. Kyrre Dahl, fylkeskultursjef i Oppland, ønsket også velkommen. 

Deretter presenterte deltakerne seg selv. 

 

L-02/14 Innkalling 

 

Innkallingen ble godkjent. 

 

L-03/14 Saksliste 

 

Vedlegg: http://cisv.no/lm2014/lm-saksliste/  

 

14.5 skal hete sak 12 (vedlegg 09) 

 

Sakslisten ble godkjent med endringer. 

 

Program Valgkomiteen presenterer kandidatene før Pause + mingling 

 

L-04/14 Valg 

 

Møteleder:  André Skeie/Oslo&Akershus og Liv Kristina Moshuus/Buskerud 

Fullmaktskomité: Lars Reiten/Oppland, Ingrid Henriksen/Hordaland 

Tellekorps: Idunn Mostue/Trøndelag, Fredrik Gjestland/Trøndelag, Hendrik 

Fuglesang/Østfold 

Protokollunderskrivere: Kristian Kalvå/Rogaland, Katherine Pedersen/Hordaland 

Referent: Andreas Mjelva/Sekretariatet  

 

André Skeie og Kristina Moshuus går igjennom møtereglene. 

 

L-05/14 Leders tale 

Leder av CISV Norge, Ine Jomaas talte til Landsmøte 

 

L-07/14 Årsberetning 2013 

Knut Ziesler/Sentralstyret leste årsberetningen.  

 

Vedlegg: Årsberetningen 2013 

 

L-06/14 Regnskap 2013 

 

Håvard  Tangvik/Sentralstyret presenterte regnskapet for 2013 med noter 

 

Trond Stenersen/Trøndelag ber styret se på utgiftene for medlemsregisteret. Er dette 

bærekraftig? 

http://cisv.no/lm2014/lm-saksliste/
http://cisv.no/files/2014/04/LM-2014-02-Årsberetningen-2013.pdf
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Vedlegg: Regnskap 2013 og noter 2013 

 

L-08/14 Budsjett 2014 

 

Håvard Tangvik/Sekretariatet presenterte revidert budsjett 2014. 

 

Presenterer tall som avviker fra hva som er presentert på RSM Høst 2013 

 

Vedlegg: Budsjett 2014 

 

Presenterer veien videre og nye endringer. Håvard kommenterer at regnskapet og 

budsjettet har de siste årene ikke kommunisert med hverandre. Årets budsjett er et 

forsøk på å få dem til å samsvare. 

 

Budsjettet samsvarer ikke alltid med regnskapet pga beregninger, men også 

prosjekter. Dette er ting økonomiansvarlig vil se på.  

 

Trøndelag og Vest-Agder etterspør konkrete tiltak for innsparing 

 

Protokolltilførsel:  

 

De undertegnede personer stiller seg kritisk til behandlingen av budsjett i CISV 

Norge. Det at LM behandler budsjettet midt i et løpende budsjettår ses som uheldig. 

LM har med denne ordningen kun mulighet til å revidere og ikke legge retningslinjer 

for utviklingen av organisasjonens aktivitet og satsningsområder i perioden fremover. 

For at LM i realiteten skal være «øverste styrende organ» og har mulighet tilå utføre 

denne oppgaven må LM også i realiteten kunne utføre sitt virke gjennom å legge 

føringer via behandling av saker og budsjett som ikke er påbegynt, men 

fremtidsrettet. Dette er per dags dato ikke en realitet.  

 

PS: Vi anerkjenner at organisasjonen er under en utvikling og at endringer skjer 

gradvis. Vi ser at utviklingen har kommet langt på vei, men at det fortsatt gjenstår 

viktig arbeid. Dette må ansees som en oppfordring til fortsatt positiv og fremtidsrettet 

endring.  

 

Underskrifter: Hendrik V. Fuglesang, Lars Reiten, Herman Johre, Ingrid Louise 

Grøntvedt og Marie Aamnes Mostue 

 
L-09/14  Informasjonssak fra Global Conference arbeidsgruppe  

Andre Skeie og Liv Kristina Moshuus presenterer Global Conference 2015 

L-10/14  Sak fra Sentralstyret - egenkapital  

Håvard presenterer saken.  

http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-06-Reivdering-av-info-file-D-41.pdf  

L-11/14  Sak fra Sentralstyret – Trustee ikke på valg 

 

Ine og Knut presenterer saken.  

 

http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-09-Trustee-ikke-p%C3%A5-valg.pdf  

 

http://cisv.no/files/2014/04/Signert-godkjent-regnskap-og-balanse-2013.pdf
http://cisv.no/lm2014/files/2014/04/Noter-til-regnskap-2013-1.pdf
http://cisv.no/files/2014/04/VedtattRevidertLM14Vedtatt1.2Forslag-til-Budsjett-2014-CISV-Norge.xlsx
http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-06-Reivdering-av-info-file-D-41.pdf
http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-09-Trustee-ikke-p%C3%A5-valg.pdf
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Ine Annett Jomaas kommenterer at neste år vil Sentralstyret foreslå 

vedtektsendringer om trustee vs nasjonal representant. Dette gjøres ikke nå fordi vi 

per idag ikke vet hva rollen innebærer.  

 
L-12/14  Sak fra Sentralstyret – Antall stemmeberettigede 

Knut Ziesler presenterer saken. Sentralstyret foreslår også å endre antall stemmer til 
Sentralstyret til 2 (fra 5).  

http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-05-Beregning-av-antall-stemmer-
Landsm%C3%B8te.pdf  

Ole Martin Kyllo/Vest Agder - Det å redusere antall stemmeberetigettede går imot det 

et landsmøte faktisk skal være. Det er en verdi å være tilstede på landsmøtet. En 

ordning hvor vi senker ned antallet vil ikke oppfordre fylkeslag som ikke sender det 
antallet de har. Man har på en måte tapt. 

Inger Berit/Hordaland –Det handler om at fylkeslag må prioritere å sende folk. Det 
handler også om landsmøtet og hvordan vi ønsker vi å fremstå som en organisasjon. 

Trond Stenersen/Trøndelag – fakta at mer enn hver 3. stemme ligger død. Vi reiser 

med enn vi hadde stemmer. Det er ikke en sak. Antall stemmer reflekterer hele 
delegasjonen.  

Inger Berit/Hordaland – Hordaland er ikke én gruppe. Forslaget med å fjerne 

lokallagene gir feil bilde av Hordaland. Det belønner feil ting. 6 lokallag som alle er 

selvstendige lag som alle er minst på størrelse på Finnmark.  

Skriftelig forslag fra CISV Hordaland at man skal legge til +1 for hvert lokallag.  

Skriftelig forslag fra Herman Johre, Lars Reiten (CISV Oppland) og Hendrik Fuglesang 

at vi trenger en utredning. Foreslår følgende – vi trenger en utredning av modellen av 

landsmøtet. Ved neste korsvei skal vi vurdere hvordan vi gjennomfører landsmøtet. 

Forslag om vurdere helheten av et landsmøte.  

 

Pause fra diskusjonen. 3 forslag fremlagt (1 fra Hordaland og 1 fra Oppland og 1 fra 

Sentralstyret).  

 

L-13/14  Sak fra Sentralstyret – Informasjonssak organisasjonsendring 

 

Knut Ziesler presenterer saken.  

 

http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-08-Evaluering-ny-

organisasjonsstruktur.pdf  

 

L-13/14  Sak fra CISV Troms - Politiattest 

 

Katrin Reil Conradi/Troms presenterer saken 

 

http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-07a-Politiattest-vertsfamilier_.pdf  

 

Trond Stenersen/Trøndelag – ordet «skal» blir veldig sterkt. Kan det erstattes med 

«bør» eller «i så stor grad som mulig» 

 

L-14/14 Presentasjon av kandidater til valget – jfr. L-22/11 

Valgkomiteen presenterte kandidatene. 

 

http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-05-Beregning-av-antall-stemmer-Landsm%C3%B8te.pdf
http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-05-Beregning-av-antall-stemmer-Landsm%C3%B8te.pdf
http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-08-Evaluering-ny-organisasjonsstruktur.pdf
http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-08-Evaluering-ny-organisasjonsstruktur.pdf
http://cisv.no/lm2014/files/2014/03/LM-2014-07a-Politiattest-vertsfamilier_.pdf
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Trond Stenersen foreslår seg selv som kandidat til Step Up vervet 

Troms ønsker at Lisa Halvorsen stiller som leder i juniorkomiteen 

 

Idunn Mostue foreslår Helene Bing som kandidat til leder i juniorkomiteen. Det er 

bekreftet fra Helene Bing.  

 

Dan Marius foreslår at Hedvig Samset også stiller som leder i juniorkomiteen 

 

Avslutning dagen – Ine takker Knut for innsatsen som nestleder og trustee 

 

Lars Reiten og Liv Mari forteller om filmprosjekt som de ønsker at landsmøtet vedtar 

dette i budsjettet. Budsjettimplikasjon på 60.000,- 

 

Middag 

 

 

SØNDAG 

 

L-15/14 Vedtak Årsberetningen 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

L-17/14 Vedtak Regnskap 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

L-18/14 Vedtak sak L-12/14 

 

CISV Hordaland trekker sitt endringsforslag. Ønsker å beholde sånn det er det nå 

 

Sentralstyret sitt forslag ikke vedtatt 

 

Herman Johre, Lars Reiten og Hendrik Fuglesang sitt forslag ikke vedtatt.  

 

Avstemning på det opprinnelige forslaget:  

 

Vedtak: Ikke Vedtatt 

 

L-19/14 Vedtak sak L-10/14 

 

Vedtak:  Vedtatt 

 

L-20/14 Vedtak sak L-13/14 

 

CISV Troms aksepterer å legge til språkendringene fra CISV Sogn&Fjordane:  

 

CISVs fylkeslag skal innhente politiattest for alle husstandsmedlemmer over 18 år i 

vertsfamiliene som benyttes i CISV-sammenheng. Politiattesten bør ikke være eldre 

enn 6 måneder gammel. (Legges inn i info-file D-55) 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

L-21/14 Vedtak sak L-11/14  

 

Oppfordring fra CISV Oppland å revidere alt som har med AIM og trustee i 

retningslinjene og våre vedtekter. 
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Vedtak: Vedtatt 

 

L-22/14 Valg av revisor 

 

Sentralstyret ber landsmøtet gi RSM fullmakt til å bestemme valg av revisor for 2015 

på RSM Høst. 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

L-23/14 Medlemskontingent 2015 

 

Vedtak: Medlemskontingent 50,- pr person (ingen endring) 

 

L-24/14 Budsjett 2014 – jfr. L-08/14 

 

Avstemning for å bruke 60.000 på film – endringsforslag om å ta dette fra 

egenkapital. 

 

Vedtak: Budsjett 2014 ble vedtatt med endringsforslag 

 

Vedlegg: Det vedtatte budsjettet for 2014 

 

L-25/14 Valg – jfr. L-14/14 

 

Valgkomitéen hadde tidligere presentert kandidatene til årets valg, jfr. L-14/14 

 

Valget ble gjennomført skriftlig valg. 

 

Tillitsvalgte i CISV Norge har etter valget følgende sammensetning for kommende 

arbeidsår med funksjonstid fra 1.august 2014: 

 

Sentralstyret 

 Leder: Ine Annett Jomaas/Trøndelag (1 år) 

 Nestleder: Anne Kristine Giltvedt/Østfold (2 år) 

 Programansvarlig: Morten Fossmellem/Hedmark (1 år) 

 Utviklingsansvarlig: Jonas Lillemoen Skaalerud (2 år) 

 Økonomi: Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland (2 år) 

 Vara: Katherine Pedersen/Hordaland (1år) 

 

Komitéleder: 

 Organisasjonsutvikling: Ole Martin Kyllo/Vest-Agder (2 år) 

 Barneleir: Hendrik Fuglesang/Østfold (1 år) 

 StepUp: Trond Stenersen/Trøndelag (2 år) 

 Mosaikk: Mathilde Sulland/Oslo&Akershus (2 år) 

 Youth Meeting: Susanne Kippersund/Hordaland (2 år) 

 Seminarleir: Fredrik Gjestland/Trøndelag (1 år) 

 Utdanning: Katherine Pedersen/Hordaland (1 år) 

 Informasjon: Kristian Kalvå/Rogaland (2 år) 

 Interchange: Rannveig Aulie Sørum/Hedmark (1 år) 

 IPP: Andrea Ramirez Stangeland/Hordaland (1 år) 

 

Juniorkomité: 

 Leder 1 – Idunn Aamnes Mostue/Trøndelag (1 år) 

 Leder 2 – Helene Bing/Buskerud (2 år) 

 Komitémedlem – Marcus Rygh/Oslo&Akershus (1 år) 

http://cisv.no/files/2014/04/VedtattRevidertLM14Vedtatt1.2Forslag-til-Budsjett-2014-CISV-Norge.xlsx
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 Komitémedlem – Hedvig Samset/Hordaland (1 år) 

 

Kontrollkomité (valgt for 1 år): 

 Leder – Sigrid Sulland/Hordaland 

 Brita Bolstad/Sogn&Fjordane 

 Lene Eltvik/Hordaland 

 

Nasjonal representant (NAR): 

Ine Annett Jomaas/Trøndelag 

 

Nasjonal juniorrepresentant (NJR): 

Idunn Aamnes Mostue/Trøndelag 

 

Valgkomité:  

 Håvard Tangvik/Trøndelag 

 Ingrid Selvik Henriksen/Hordaland  

 Oda Johansen Longvanes/Sogn&Fjordane 

 De konstituerer seg selv  

 

L-26/14 Landsmøte 2015 

Trond Stenersen/Trøndelag presenterte forslag om å arrangere Landsmøte 2015 i 

Trøndelag. 

 

Trøndelag: enkeltrom – 1445,- dobbeltrom, 1245,- pr person pr dag 

 

Vedtak: Trøndelag fylkeslag arrangerer Landsmøte 2015 

  Dato: 25-26 april 2015 

 

L-27/14 Eventuelt 

 

Inger Berit Hagen er ansatt som ny prosjektkoordinator/informasjonskonsulent og 

oppfordrer alle fylkeslag om å ta kontakt med henne om noen har ønsker om 

tiltak/prosjekter. 

 

L-28/14 Avslutning 

Ine Annett Jomaas overrakte gaver til CISV Oppland v/ Lars Reiten og Veronica 

Christiansen som takk for et godt arrangement. Liv Mari Mortensen og Kristina 

Moshuus fikk gave som takk for innsatsen som medlemmer av valgkomiteen. André 

Skeie og Kristina Moshuus, fikk gave som takk for innsatsen som ordstyrere. 

 

Ine Annett Jomaas og Morten Fossmellem overrakte deretter gave til Hanne Løge, 

Ingrid Henriksen, Ingrid Vikse takket med gave for avtroppende fra komitélederverv. 

 

Elin Brisendal og Marie Elise Aarrestad ble også takket for innsatsen i 

komitélederverv, men var ikke tilstede.  

 

Ine Annett Jomaas og resten av Sentralstyret takket også Knut Ziesler og Håvard 

Tangvik for deres innsats som hhv. nestleder og økonomiansvarlig for CISV Norge. 

 

Oslo, 24.04.2014 

 

 

Andreas Mjelva 

referent 

 

 




