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SENTRALSTYREMØTE 9. februar, 2015 
 

REFERAT 
*********** 

S- 18/15 Tilstede – Ine Annett Jomaas, Anne Kristine Giltvedt, Tor Gunnar Saakvitne, 
Morten Fossmellem, Jonas Skaalerud, Andreas Mjelva (referent) 

S- 19/15 Godkjenne referat - Godkjent 
 

Nasjonale seminarer og leirer 2015:  
S- 20/15 Nasjonale seminarer 2015 

a. Gjennomførte seminar: Kurs for tillitsvalgte, LIC-samling, STAS 
b. Kommende seminar: LTS Vest og Øst, SUDT Vest og Øst, NJC. Ting er på 

stell her.   
c. Leirlederseminar, hjemme hos Morten 22-24 mai (Morten, Hendrik, 

Bruna/Trond som stab). 
d. NEO er 18-20 september. Andreas vil oppdatere kalender på cisv.no 

 
S- 21/15 Leirer 2015:  

a. Østfold – en stab trukket seg. Morten i dialog med staben og CISV Østfold 
for videre arbeid. 

b. Bergen – noen stabsmedlemmer usikre på om de vil være med. 
c. Oslo&Akershus – bekymringer internt i staben, Morten ringer Herman for å 

diskutere situasjonen.  
 

S- 22/15 Global Conference  
a. Økonomi: CISV Norge ønsker å bruke deler av de budsjetterte midlene til 

Global Conference for å støtte deltakere fra fylkeslaget. Viktig at fylkeslag 
deltar.  

 
S- 23/15 Risk Management 

a. Ine oppdatere om saker som har skjedd på vinterleirene m.m. 
b. RM trening for Lokale RM – Ine og Andreas skal kartlegge hvem som 

trenger trening og så organisere en egen trening for dette.   
c. Ine er klarert for trening etter diskusjoner med CISV International. Anne 

Kristine kan assistere treningen. September aktuelt som tidspunkt for 
dette.  

 
Økonomi 

S- 24/15 Regnskap 2014 
a. Ser ut som regnskap vil være revidert til Landsmøte hvis alt går etter 

planen. 
b. Andreas jobber med regnskapsfører for å fullføre dette i feb/mars. 

S- 25/15 Søknad til å delta på Internasjonale seminarer våren 2015 
a. Sissel Robertsen, CISV Bergen på RTF. Støtte med sum tilsvarende 

deltakeravgift.   
Helene Bing, Juniorkomiteen på EJBM. 800NOK til deltakeravigft og 1200 
flybillett 
Even Stokke, CISV Vestfold på TTT deltakeravgift 1600 
Susanne Schröder, CISV Trøndelag og Youth Meeting komiteen TTT, 
1600NOK i deltakeravgift og opptil 3000 for reise 
Step Up komiteen – støtte med ekstra 3600 for en ekstra deltaker på RTF 
(allerede 6000,- i budsjettet). 

 
Innmeldte saker 

S- 26/15 Juniorkomiteens brettspill – status 
a. Har kommet godt i gang med prosessen.  
b. Ser at det tar lengre tid å utvikle brettspill enn først planlagt, men har 

fortsatt som mål å ha en aktivitet på NJC, ha en betaversjon klar til IJBC og 
presentere spillet på Høstmøte 2015 
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c. Gruppa består av 5 juniorer og veiledes av EVS-volontørene og 
Juniorkomiteen. 

 
S- 27/15 Colombia - status etter noen uker i Colombia?  

a. Kommet godt i gang med arbeidet der.  
b. En deltaker har måtte reise hjem en periode, men vil returnere i 

begynnelsen av mars. 
 

S- 28/15 CISV Colombia i Norge 
a. Leder for CISV Colombia (Juan Manuel Oviedo) vil være en uke i Oslo pga 

konferanse hos Fredskorpset.  
b. Andreas, Inger Berit og Juan Manuel vil jobbe med å planlegge neste års 

prosjekt.  
 

S- 29/15 Inger Berit sine arbeidsoppgaver nå 
a. Jobber med å lage ppt. presentasjoner for fylkeslag om CISV Norge. 
b. Følger også opp nye deltakere og søknad til Fredskorpset i samarbeid med 

Andreas. 
 

S- 30/15 Status søknader 
a. EVS søknader – 120 søkere på to plasser. Vil ha intervjuer i begynnelsen 

av mars.  
b. PeYe (FK-prosjekt med Colombia). 14 norske og 10 fra Colombia på fire 

plasser. Vil avslutte intervjuer denne uka.  
 

 
 


