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

S- 72/15 Tilstede: Ine Annett Jomaas, Fredrik Gjestland, Tor Gunnar Saakvitne, Jonas 
Skaalerud, Morten Fossmellem, Andreas Mjelva (referent). 

S- 73/15 Godkjenning tidligere referat 
a. De er nå godkjent og kan legges ut på cisv.no 

S- 74/15 Kommende seminarer og kurs 
a. Høstmøtet:  

i. 55 påmeldte pr i dag mot 36 påmeldte på tilsvarende tid.  
ii. 2 påmeldte på Kurs for tillitsvalgte, 9 på RSM, 11 på Leir Kick-Off, 

resten på annet 
iii. Andreas følger opp rundt Leir Kick-Off for å se om alle leirer melder seg 

på.  
iv. Andreas purrer på fylkeslagene mtp påmeldign til Kurs for Tillitsvalgte.  
v. Visning av I Am Eleven på Høstmøte? Kan vi ha middag kl 20.00? 

Visning av filmen før middag på lørdag.  
b. RSM 

i. Må ha IPP som orienteringssak på RSM. 
ii. I tillegg må saker om IT, arbeidsbeskrivelse Sentralstyret og utredning 

om nytt medlemssystem informeres om. 
 

S- 75/15 Økonomi:  
a. Tor Gunner: Status budsjett arbeid? 

i. Bør nevne på RSM at vi vil begynne å se på oppdeling av regioner 
versus avgifter.  

ii. Forsikring må inn i avgiftene, eller så blir det en ren utgift for CISV 
Norge – mellom £22 og £26. 

b. Regnskap og Global Conference 
i. Andreas jobber med André Skeie med å fulleføre et internt regnskap for 

Global Conference som kan brukes til å informere om på RSM Høst og 
Landsmøte.  
 

S- 76/15 Innmeldte saker 
a. Arbeid med utredning rundt IT-komité - status? 

i. Snart ferdig. Andreas og Fredrik jobber videre med dette.  
b. Andreas/Morten: Skole og fravær (læreplanmål) 

i. Har nå laget nye bekreftelser for å delta på leirer utenom norsk 
skoleferie for barneskole og ungdomskole. De inneholder mål fra 
lærerplanen. 

c. Online møte: Tanker for nytt forsøk 
i. Prøver å få det til jan/feb der fylkeslag kan møtes å snakke om hva de 

mangler av delegater/bytte delegasjoner/si ifra til delegasjoner.  
ii. Bruke samme løsning. 

S- 77/15 Eventuelt 
a. Kommer en avstemning nå internasjonalt, men foreløpig ikke fått noen 

saksdokumenter.  
b. Andreas reiser på bryllupsreise 27/12-16/01. Han er derfor ikke tilstede på 

Januarmøtet. Sentralstyret bør tenke litt hvordan man skal løse Januarmøte på 
neste møte.  

 
 


