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Sted: Choice Hotel Sogndal 

 

Tilstede:  

Sentralstyret: Jostein Sydnes, Knut Ziesler, Anne-Kristine Giltvedt, Håvard Tangvik og 

Morten Fossmellem 

Referent: Andreas Mjelva 

 

Hordaland: Inger Berit Hagen 

Rogaland: Ingrid Vikse 

Sogn&Fjordane: Jorunn Felde 

Buskerud: Kristina Moshuus 

Østfold: Lars Sæther 

Oslo&Akershus: Eirik Nymo Isaksen 

Hedmark: Snorre 

Oppland: Lars Reiten 

Telemark: Nina Kvam 

Troms: John Hjalmar Johansen 

Trøndelag: Trond Stenersen  

Vestfold: Antonia Schröder 

 

Komiteer: Kristian Kalvå/Informasjon, Henrik Arvidsson/Utdanning, Kamilla B 

Haaland/Seminar, Sigrid Sulland/Kontrollkomité 

 

I tillegg var påtroppende leder for sentralstyret Ine Annett Jomaas og påtroppende 

leder for utdanningskomiteen Katherine Pedersen tilstede som bisittere. 

 

Jostein Sydnes ønsket velkommen til RSM. Rask presentasjon av Sentralstyret, 

fylkeslagsledere og referent. 

 

R- 65/13 Godkjennelse av innkalling 

 

Vedtak: Godkjent 

 

R- 66/13 Godkjenning av saksliste (Vedlegg RSMV-2013-01) 

 

Vedlegg saksliste: http://cisv.no/lm2013/rsm-saksliste/ 

Endringer – nye saker som ikke er inkludert i saksliste og sak fra landsmøtet – 

Vedtak: Godkjent med endringer 

 

R- 67/13 Rapport fra fylkeslagene - 1 min. pr. lag 

 

Østfold – Økt arbeid i juniorgruppen. Også fått støtte fra ungdomsrådet i fylket for 

leir. 

 

Troms – Alt på plass til sommeren og godt i gang med å planlegge neste sommer. 

 

S&F – Skryte av StepUp-staben og takker for god hjelp av komiteen til ledere for 

årets leirer. 

 

Vestfold – Sender 26 delegater i år – vokser kraftig 

 

Oppland – Arrangert Mosaikk for første gang i år, ellers alt ok. 

 

Buskerud – Vekst blant juniorene, samarbeid med fylkeslag når det gjelder 

juniorarbeid. 

 

http://cisv.no/lm2013/rsm-saksliste/


 
 
 

 

 
 
 
 

 

O&A – Alt på plass til sommeren, både med tanke på egne delegasjoner og leir. Ikke 

klart for neste år. 

 

Trøndelag – Mange unge som samles og god aktivitet i laget. Sentrale verv fra 

Trøndelag nasjonalt. 

 

Telemark – I rute med leir. Fornøyd med statusen 

 

Finnmark – Lavt medlemstall, økt aktivitet. I rute til sommeren. Verden i Alta vil 

fortsette i 2013 

 

Hedmark – Planer for rekruttering for kommende år. I gang med leirplanlegging 2014 

 

Rogaland – Mangler bare en leder og i gang med leirplanlegging 2014 

 

Hordaland – Økt styret med 8 personer. Yngre som har kommet inn. Ny giv i 

Hordaland.  

Mangler fortsatt fire gutter 14 år til Step Up. Planlegger eget medlemsblad i 

Hordaland og eget juniorprosjekt i sommer med Hellas.    

 

R- 68/13 Rapport fra Sentralstyret 

 

Jostein presenterer 

 

Regnskapet – dessverre en del utfordringer med årets regnskap, men vil regne med 

at dette ordner seg nå. Vil jobbe hardt for å løse dette og ha det klart ila kort tid. 

Medlemsregisteret – jobber leverandør for å forbedre dette til neste år. 

IPP – Problemer med årets leir og har vært inkludert i prøve å redde årets IPP-leir. 

Ellers så har det meste vært dekket av årsberetningen. 

 

 

R- 69/13 Stabssituasjonen inneværende år 

 

Trønderlag leter en mannlig stab – har vært i kontakt med flere internasjonal stab og 

har en fra Bulgaria til 2013 om andre trenger det. 

 

Internasjonal stabsmedlem til S&F. Viktig å ha ting på plass når det gjelder 

internasjonalt stabsmedlem. 

 

R- 70/13 Arrangement av program 2014: 

Barneleir, Summer Camp, Interchange, Seminarleir, Ungdomsmøte, Mosaic 

og IPP (Vedlegg RSMV-2014-02 og RSMV-2013-03)) 

 

Slitt litt med Interchange. Det er viktig å gi beskjed tidlig til sekretariatet som skal 

rapportere dette inn 1. juni. 

 

Vest-Agder må ringes til da de ikke er tilstede. 

O&A har ingenting klart pr idag, men skal jobbe med dette denne våren. 

Troms må innom byrådet for leirsted 

Oppland leirsted ikke bestemt ennå, leirleder Lars Reiten 

Vestfold ikke fått bekreftet leirsted 

 

Seminarleir – 2-3 nasjonale stab trengs + int stab. – Hordaland melder interesse til å 

holde Seminarleir om det er ønskelig.  

Hordaland mener at det beste hadde vært om det gikk på rundgang.  



 
 
 

 

 
 
 
 

 

Rogaland – 2015 Youth Meeting interesse 

 

Sentralstyret informerer at vi vil ha en kraftig topp i antall leirer i 2014, men dette vil 

gå ned i 2015. Viktig at det er litt jevnt.  

 

CISV Norge ønsker å ha Seminarleir – Morten følger opp dette for å ha dette klart til 

1. juni 

 

Telemark – ønsker man å kutte ned på barneleir så kan det være en 

poengkompensasjon 

 

R- 71/13 Sak fra Sentralstyret – Ny periode årsberetning (jan-des og ikke 

apr-mars) (Vedlegg RSMV-2013-04)  

 

Håvard Tangvik presenterer saken 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

R- 72/13 Sak fra Sentralstyret – Arbeidsgruppe fondene – (Vedlegg 

RSMV-2013-05)  

 

Håvard Tangvik presenterer saken 

 

Vedtak: Vedtatt (endre ordet preferanser til bakgrunn) 

 

R- 73/13 Sak fra Sentralstyret – Penger ved nedlagte lag – (vedlegg 

RSMV-2013-07) 

 

Håvard Tangvik presenterer saken 

 

Endring: «I nye fylkeslag» istedet for «fylkeslaget blir aktivt igjen» 

 

Vedtak: Vedtatt med endring 

 

R- 74/13 Sak fra Informasjonskomiteen – Oppdatert arbeidsbeskrivelse 

(Vedlegg RSMV-2013-06)  

 

Morten Fossmellem presenterer saken 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

R- 75/13 Sak fra Sentralstyret – retningslinjer for tidsfrist for 

reiserefusjon  

 

Vedlegg: http://cisv.no/files/2013/03/LM-2013-07-Frist-for-innsending-av-faktura.pdf 

 

Håvard Tangvik presenterer saken 

 

Endring: fra vedtekstfeste til retningslinje. Trer i kraft for arrangement arrangert etter 

RSMV2013 

 

Vedtak: Vedtatt med endring.  

 

Sekretariatet må sende ut informasjon om dette nå og jevnlig fremover.  

 

http://cisv.no/files/2013/03/LM-2013-07-Frist-for-innsending-av-faktura.pdf


 
 
 

 

 
 
 
 

 

R- 76/13 Saker til AIM / internasjonale saker 

Knut Ziesler – skal sende ut AIM oppklaringer mot AIM 

 

R- 77/13 Eventuelt 

 

Jostein presenterer oppfordring fra IPP-komiteen – Mosaikkansvarlig får også rolle 

som IPP-ansvarlig i fylkeslag. Mosaikk-komiteen støtter oppfordringen.  

 

Når det gjelder IPP så ønsker Rogaland klarere arbeidsfordeling mellom komite og 

fylkeslag når det gjelder det å arrangere et IPP. 


