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Sentralstyret har i perioden bestått av: 

  

Leder Ine Annett Jomaas Trøndelag 

Nestleder (tom. 31.07.2015) Anne Kristine Giltvedt Oslo & Akershus 

Nestleder (fom. 01.08.2015)* Fredrik Joachim Gjestland Trøndelag 

Programansvarlig Morten Fossmellem Finnmark 

Utviklingsansvarlig Jonas Lillemoen Skaalerud Vest-Agder 

Økonomiansvarlig Tor Gunnar Saakvitne Hordaland/Bergen 

Vara (tom 31.07.2015) Katherine Pedersen Hordaland/Os 

Vara (fom.01.08.2015) * Fredrik Joachim Gjestland Trøndelag 

Fungerende Nasjonal Representant 

(tom. Landsmøtet 2015) ** 

Ine Annett Jomaas Trøndelag 

Nasjonal Representant (fom. 

Landsmøtet 2015) ** 

Ine Annett Jomaas Trøndelag 

Nasjonal Risk Manager (tom. 

31.07.2015) *** 

Ine Annett Jomaas Trøndelag 

Nasjonal Risk Manager (fom. 

01.08.2015) *** 

Fredrik Joachim Gjestland Trøndelag 

  
*Anne Kristine Giltvedt trakk seg fra vervet etter mai 2015, med effekt fra 1.august. Fredrik Joachim Gjestland var 

nylig valgt til vara, med funksjonstid fra 1.august. Han ble inkludert i styret i en overgangsperiode fra juni 2015, og 

overtok som nestleder fra og med 1.august. I perioden som fulgte har sentralstyret vært uten vara. 

**Landsmøtet 2014 vedtok at leder skulle fungere som nasjonal representant fram til landsmøtet 2015 mens vi 

avventet hvordan vi skulle forholde oss til internasjonal endring fra Trustee til Nasjonal Representant. Landsmøtet 

2015 vedtok å knytte rolle/vervet som nasjonal representant til lederfunksjonen. 

***Landsmøtet 2015 vedtok å flytte rolle/verv som nasjonal risk manager fra leder til nestleder. Ved at vara-

funksjonen ble aktivert sommeren 2015 valgte sentralstyret å avvente endring av denne rollen til september 2015 

før Fredrik Joachim Gjestland tok over ansvaret som nasjonal risk manager. 

  

 Landsmøtet 2015 ble avholdt 25.04.-26.04 på Scandic Hell Hotell, Hell, Trøndelag. 

  

Representantskapsmøtet ble avholdt 26.04.2015 (i forbindelse med Landsmøtet) og 13.-15.11.2015 

(Comfort Hotel Runway, Gardemoen i forbindelse med Høstmøtet). 

  

Sentralstyret har hatt totalt 11 møter: ett under Januarmøtet, ett i forkant av Landsmøtet 2015, to 

møter i Oslo, ett i forbindelse med Overlappingsseminaret, og 6 møter via videokonferanse. 

CISV Norge fokuserer på å styre de økonomiske ressursene til beste for bærekraftig drift med høy 

kvalitet og høyt volum på arrangement og deltakelse. Det er daglig leder og sekretariatet som har 

ansvar for den daglige driften, mens økonomiansvarlig i Sentralstyret har det overordnede økonomiske 

ansvaret sammen med resten av Sentralstyret. 

  

Årsregnskapet 2015 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Resultatet for regnskapsåret 2014 

viser et underskudd på 193.334,70 kr. 

 

Underskuddet på regnskapet 2015 skyldes i stor grad høye pundkurser som ikke var hensyntatt i 

budsjetteringen og som derfor ga en del utslag på kostnadene våre.  
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Ellers er regnskapet 2015 et regnskap der både inntekter og kostnader er mye høyere enn vanlig. Dette 

skyldes i stor grad at CISV Norge var vertsland for Global Conference, CISVs internasjonale konferanse.  

  

CISV Norge har fast ansatt daglig leder i 100% stilling, én 40% prosjektstilling og to EVSere på 

ettårskontrakt. Arbeidsmiljøet anses som godt. 

I påsken 2015 ble det regionale møtet for regionen Europe, Middle-East and Africa (EMEA), Big 

International European/African/Middle-Eastern Meeting (BEAM) arrangert. Møtet fant sted 02.-

06.april 2015 i Athen, Hellas. Ine Annett Jomaas deltok fra CISV Norge. Møtet videreførte arbeidet fra 

BEAM 2014 med å definere rollen som nasjonal representant og innholdet av BEAM. Forarbeid til CISV 

Internasjonal sin nye strategiske plan,  «vision and mission» ble diskutert og deltakende representanter 

gav innspill til foreliggende utkast. Ine Jomaas ble sammen med representanten fra Tsjekkia forespurt 

om å fasilitere, og gjennomførte, en bolk om ”best practices”, deling av idéer, og å se på mulige 

samarbeid.   

  

Diskusjoner på e-post og under Global Conference blant nasjonale representanter i 2015 ble preget av 

hvordan man skal forholde seg til elektroniske avstemminger, manglende mulighet til å gi innspill på 

saker som ligger til vedtak, endringer i R-7, potensiell endring av krav til stabsmedlemmer, 

gjennomføring av representantskapsmøte for nasjonale representanter i forbindelse med Global 

Conference og lokalisering av Global Conference 2018. 

  

Det har i løpet av 2015 vært gjennomført 3 elektroniske avstemninger (mai, valg av trustees til 

Governing Board i juli, og i oktober). I tillegg var det avstemning i fysisk møte under Global Conference. 

CISV Norge har avlagt stemme ved alle avstemningene. 

 

Saker som har vært til avstemming i 2016 var:  

- Mai 2015: IPP fees (ikke vedtatt), Proxy procedures (vedtatt), Mission Statement (ikke vedtatt) og 

Vision Statement (ikke vedtatt). 

 

- August 2015: Elektronisk avstemming: 3 x Trustee til Governing Board 

 

- Avstemming på General Meeting i forbindelse med Global Conference: Audited Statutory Accounts 

(vedtatt), Rules of procedure for members meeting and voting (vedtatt), Accounts and Auditors 

(vedtatt), Secret Ballot for Trustee Election (vedtatt), Trustee Election procedures (vedtatt), Travel-

Medical Insurance (vedtatt), Mission Statement (vedtatt), Vision Statement (vedtatt) og IPP fees (utsatt 

til oktober 2016). 

 

- Oktober/november 2015: Godkjenne referat fra General Meeting (vedtatt), Broad Strategic Priority for 

Strategic Plan 2016-18 (vedtatt), Valg av arrangør Global Conference 2018 (alternativet som fikk flest 

stemmer var at Conference & Events committee skulle arbeide videre og selv velge arrangør). 

  

Innen regionen er det to nasjonale representanter som velges under BEAM til å være representanter i 

intervju og oppnevninger ved valg av personer til regionale verv. En av de to representanten i EMEA ble 

valgt inn i det internasjonale Governing Board, og fratrådte regionale oppgaver. Ine Jomaas gikk inn 

som hennes stedfortreder for oppnevning til regionale verv fra høsten 2015. I løpet av høsten var det 

kun én slik prosess i forbindelse med oppnevning av en alternate coordinator. 

Risk management fortsatte i 2015 å vokse som område innen CISV internasjonalt, og også i CISV 

Norge. Sommeren 2015 var første året fylkeslagene og lokallagene hadde lokale risk managere som 

egne roller i sine fylkeslag i henhold til internasjonale krav. Oppgavene ble løst ulikt, og det blir viktig for 

CISV Norge å fortsette utviklingen av rutiner og praksis i dette arbeidet, samt å kontinuerlig forbedre 

risk managementpraksis nasjonalt. 
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Sommeren 2015 var en utfordrende sommer for sentralstyret med flere omfattende og krevende saker 

av stor variasjon. Dialog med lokale risk managere og fylkeslag var og er essensielt i dette arbeidet. I 

enkelte saker fungerte dialog nasjonalt og lokalt meget godt, mens i enkelte tilfeller er det 

forbedringspotensial som sentralstyret har jobbet videre med gjennom høsten 2015, og vil fortsette 

med frem mot leirperioden 2016. Man ser blant annet at flere situasjoner fra sommeren 2015 fikk alt 

for lang behandlingstid fordi noen saker måtte prioriteres,og/eller ble liggende for lenge før de ble tatt 

tak i, og dermed ikke ble gjennomgått med de involverte mens de satt ferskt i minnet, dette tas med 

som lærdom til høsten 2016. 

 

Generelt, i forhold til antall deltakere vi har på internasjonale arrangement i Norge og i verden, og antall 

deltakere som kommer til leirer i Norge årlig, er det et få antall risk managment caser. Gjennom de 

siste årene har vi sett en stor variasjon i enkeltsituasjoner fra år til år. Et utvalg av disse casene blir 

videre bearbeidet og generalisert slik at de kan brukes i videre læring og utvikling uten at det går på 

bekostning av konfidensialitet. Fra påsken og sommeren 2015 ble det rapportert 106 saker som 

omhandlet norske leirer eller deltakere. 87 av disse omhandlet regelbrudd (hvorav 81 var 

administrative, og 6 gikk på oppførsel), de resterende 19 var informasjonssaker. Av sakene kom 25 fra 

Incident Report Forms, 20 fra International Office og 61 fra Programme Director Planning and 

Evaluation Forms. Vi ser en nedgang i antall årlige saker de siste tre årene. 
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Medlemstallet var 2905 pr. 31.12.2015 hvorav 1973 er under 26 år mot 3052 pr. 31.12.2014 hvorav 

1931 var 26 år og yngre. 

 

CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 211 lokallag (fylkeslag uten lokallag 

regnes her som et lokallag). 

 

 

Totalt medlemstall, med antall medlemmer under 26 år per 31.12.2015 i parentes: 

 

Buskerud (89/61), Finnmark (61/40), Hedmark (55/40), Askøy (48/36), Bergen (427/287), 

Nordhordland (57/45), Os (135/95), Sunnhordland (101/76), Voss (67/44), Oppland (100/76), Asker 

& Bærum (182/129), Follo (64/44), Oslo (279/190), Rogaland (160/103), Sogn & Fjordane (117/68), 

Telemark (80/40), Troms (96/68), Trøndelag (313/217), Vest-Agder (158/106), Vestfold (127/87), 

Østfold (158/103).2  

 

 

 

                                                           
1  Her telles ikke Breiviken fordi de ikke oppfyller vilkårene for å regnes som et lokallag jamfør 

CISV Norges vedtekter §7 fjerde ledd. 
2  I tillegg har vi Breiviken (11/5) og det sovende Møre&Romsdal (12/7) 
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Det ble arrangert fem internasjonale barneleirer i Norge sommeren 2015: 

 

Hordaland/Bergen: 

Leirleder: Arsha Wipoovanich/Thailand  

Stabsmedl.: Anette Enoksen, Tommy Einmo, Love Eijda, Hedvig Samset 

 

Hordaland/Os: 

Leirleder: Marius Svendsen  

Stabsmedl.: Siri Raknes Hagen, Simen Waage, Hanna Waage, Line Undset 

 

Oslo & Akershus/Follo: 

Leirleder: Elsa Veronica Berg Christiansen  

Stabsmedl.: Silje Christine Andersen, Susanne Schröder, Anna Corinne Grooves/Filippinene, Emil 

Vengbo 

 

Buskerud: 

Leirleder: Christopher Sveum  

Stabsmedl.:   Lars Skorpen Dahl, Eirin Berge, Gaby Langinauer/Finland, Helene Bing 

 

Trøndelag: 

Leirleder: Ingrid Louise Grøntvedt 

Stabsmedl.: Oda Mustorp, Maja Fjellvær Thompson, Ingar Sandbakk, Andreas Stabursvik 

 

Det ble arrangert tre internasjonale Step Up i Norge sommeren 2015: 

 

Hordaland/Voss: 

Leirleder: Katherine Pedersen,  

Stabsmedl.: Linn Djupvik Fyllingen, Vilde D. Fyllingen, Jostein Jørgensen 

 

Telemark: 

Leirleder: Leo Diaz/Mexico  

Stabsmedl.:  Richard Sundby, Irene Thorvaldsen, Joanna Lewandowska, Joony Moorby/Storbritania 

  

Østfold:  

Leirleder: Jaime Miguel Leogardo/Belgia  

Stabsmedl.:  Kristina Daewood, Nina Keese/Tyskland   

 

Det ble arrangert én Seminarleir i Norge 2015: 

 

Oppland: 

Leirleder: Maite Rodriguez/Mexico 

Stabsmedl.: Jason Hanson/Canada, Tor-Øyvind Rand, Emanuele Fiocco 

 

 

Det ble arrangert to  Internasjonale Youth Meeting i Norge 2015: 

 

Hordaland/Nordhordland: 

Leirleder:  Mikkel Stokke 

Stabsmedl.: Jørgen Hagen, Sara Hamre Sekkingstad, Helene Ruud, Jelanie Legaspie/Sverige, 

Catharina Albrechtsen.  

 

Rogaland 

Leirleder: Ingrid Vikse 

Stabsmedl.: Hanne Løge, Eivinn Arne Jensen Larsen, Marta Hesby Nessa, Alida Buch Hansen 
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Totalt blir dette 51 stabsmedlemmer, hvorav 10 var internasjonale stabsmedlemmer og 41 

medlemmer av CISV Norge.  

 

 
 

Det ble arrangert syv mosaikkprosjekter i 2015: 

 

Sogn og Fjordane – Verden i Sogn  

32 deltagere og 4 stab 

 

Hordaland/Sunnhordland – Verden på Stord  

60 deltakere og 14 stab 

 

Finnmark – Verden i Alta  

68 deltakere og 6 stab 

 

Hordaland/Bergen – Verden i Bergen  

13 deltakere og 11 stab 

 

Rogaland – Verden i Stavanger  

10 deltakere og  5 stab 

 

Oslo&Akershus – Verden i Oslo & Skedsmo 

23 deltakere og 8 stab 

 

On Board -Athena 

 

2 fasilitatorer: Emmanuelle Fiocco/EVS og Joanna Lewandoska/EVS 

 

4 deltagere/ utviklere 

Håkon Vislie /Oslo&Akershus/Asker&Bærum, Rasmus Thaning /Oslo&Akershus/Oslo , Agathe 

Retterstøl/Vest-Agder. 

 

Totalt 5 involverte. 

 
I alt utgjør dette 210 deltagere og  50 stab 

 

 

Sommeren 2015 ble The Jirafa Project avsluttet. Deltakere fra CISV Norge var her May Linn Canedo 

Orkelbog og Sigrid Elena. Høsten 2015 startet The Kompaz Project, med Amalie Retterstøl (VA) og Tor-

Øyvind Rand som deltakere fra CISV Norge. Prosjektkoordinator i 2015 har vært Inger-Berit Hagen. 

 

Til sammen 4 deltagere  

 

Global Conference 2015 ble arrangert i Norge:  

 

Arbeidsgruppe:  

Leder: Jostein Sydnes (Hordaland/Sunnhordland) 

Henrik Arvidsson (Hordaland/Bergen) 

Jenny Sulland (Hordaland/Bergen) 

Liv Kristina Moshuus (Buskerud) 

André Skeie (Oslo og Akershus) 

 

Stab: 

Bruna Dias (Oslo og Akershus) 

Mathilde Sulland (Oslo og Akershus) 

Ellinor Bogen Strandheim (Trøndelag) 

Line Undset (Rogaland) 

Emmanuelle Fiocco (Oslo og Akershus) 
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Joanna Lewandoska (Oslo og Akershus) 

Sigrid Sulland (Hordaland/Bergen) 

Mikkel Stokke (Vestfold) 

Geir Ørkrid (Oslo og Akershus) 

Anne-Beate Ulveseth Lilletvedt (Rogaland) 

Håvard Tangvik (Trøndelag) 

Marie Elise Aarrestad (Trøndelag) 

Hanne Haukland Løge (Rogaland) 

 
 

I alt 13 stab og 5 i arbeidsgruppen 

 

CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 51 internasjonale barneleirer. 

Det var seks vinterleirer (leirstart i 2015). 

Delegasjonene fordeler seg slik: 

 

Buskerud  Norge/Hordaland, Portugal/Lisboa 

Finnmark  Belgia/Belgie 

Hedmark  USA/Washington DC, Ecuador/Quito 

Hordaland:  

Askøy Sverige/Mölndal, Brasil/Campinas 

Bergen China/Guangzhou, Tsjekkia/Praha, Danmark/Hareskov-Værløse, 

India/Maharashtra, Norge/Buskerud, Tyrkia/Bursa 

Norhordland Brasil/Sao Paulo 1 

Os Norge/Trøndelag, Spania/Madrid, Sverige/Västerås 

Sunnhordland Frankrike/Rhone, Filippinene/Baguio 

Sotra &   Øygarden Sverige/Malmø-Lund 

Voss USA/Rocky Mountain Denver 

Oppland  USA/Jacksonville, Brasil/Sao Paulo 2, 

Oslo&Akershus:  Norge/Hordaland, Tyskland/Darmstadt, Italia/Forli, Spania/Barcelona, 

Argentina/Buenos Aires, Guatemala/Guatemala City, Peru/Lima 

Rogaland Frankrike/Isere, Canada/Victoria, Brasil/Vitoria 

Sogn&Fjordane  Storbritania/North-East, Storbritania/Sheffield 

Telemark  Italia/Bologna,  

Troms Østerrike/Linz, Tyskland/Mainz-Wiesbaden 

Trøndelag Norge/Oslo&Akershus, Italia/Milano, USA/Michigan City, India/Lucknow, 

Indonesia/Krakatau, Mexico/Mexico City 

Vest-Agder  Canada/Toronto, Brasil/Salvador, 

Vestfold   Nederland/Amsterdam, Korea/Seoul  

Østfold   Finland/Vaasa, Mexico/Queretaro 

 

I alt utgjør dette 202* barn og 52** delegasjonsledere 

 

*to delegasjoner reiste med tre delegater 

**ett lederbytte, grunnet uforutsette hendelser 

 

Det deltok 29 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene. Disse dro til:  

Buenos Aires/Argentina, Campinas/Brazil, Toronto/Canada, Guangzhou/China, Hareskov-

Vaerlose/Denmark, Vaasa/Finland, Darmstadt/Germany, Lucknow/India, Maharashtra/India, 

Krakatau/Indonesia, Forli/Italy, Seoul/Korea, Queretaro/Mexico, Buskerud/Norway, Hordaland 

Os/Norway, Hordaland Bergen/Norway, Oslo & Akershus/Follo/Norway, Trøndelag/Norway, Lima/Peru, 

Lisbon 1/Portugal, Madrid/Spain, Molndal/Sweden, Michigan City/USA, Rocky Mountain Denver/USA 

 

CISV Norge deltok på fem Interchanger: 
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Oslo&Akershus – USA:     10 deltakere + 1 leder+ 1 juniorleder 

Vest Agder – Italia:           7 deltakere + + 1 leder + 1 juniorleder 

Trøndelag – Frankrike:      6 deltakere + 1 leder 

Vestfold – Portugal:         8 deltakere + 1 leder +1 juniorleder 

Hordaland/Bergen – Frankrike:  8 deltakere + 1 leder + juniorleder 

 

Totalt: 39 ungdommer, 5 ledere og 4 juniorledere. 

 

CISV Norge har i perioden deltatt på 21 Step Up. Det var to vinterleirer (leirstart i 2015). Delegasjonene 

fordeler seg slik: 

 

Finnmark Østerrike/Klagenfurt 

Hedmark Frankrike/Savoie  

Hordaland:  

Bergen  Italia/Trento, Polen/Warsawa 

Nordhordland Ungarn/Budapest 

Os Tyskaland/Hamburg 

Sunnhordland Norge/Østfold 

Voss Portugal/Lisboa  

Oppland   Brasil/São José Dos Campos, Colombia/Medellín 

Oslo&Akershus   Canada/London, Brasil/São Paulo 

Rogaland   Norge, Telemark 

Sogn og Fjordane  Honduras/Honduras 

Troms    Italia/Cortina 

Trøndelag   Danmark/Århus, Norge/Hordaland/Voss 

Vest-Agder   Costa Rica/Costa Rica  

Vestfold    Filippinene/Quezon City 

Østfold    Frankrike/Alsace 

Buskerud   Mexico/Mexico City 

 

Totalt deltok 83 ungdommer* og 22** ledere på Step Up i 2015. 

*en delegasjon med 3 ungdommer  

** ett lederbytte, grunnet uforutsette hendelser 

CISV Norge hadde 13 deltakere fordelt på 8 Seminarleire i Canada, Norge, Tyskland, Kroatia, Sverige, 

Spania, USA og Belgia 

 

Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Hordaland, Rogaland, Trøndelag, Vest-Agder, Buskerud, Troms, 

Oslo & Akershus, Vestfold 

På Youth Meeting påsken 2015 deltok: 

6 ungdommer 12-13 år og leder  Sverige/Helsingborg 

6 ungdommer 12-13 år og leder  Norge/Hordaland/Nordhordland 

6 ungdommer 14-15 år og leder  Storbritania/Hull&East Riding 

6 ungdommer 14-15 år og leder  Portugal/Lisboa 

6 ungdommer 14-15 år og leder  Sverige/Göteborg 

 

2 ungdommer  16-18år                Spania/Madrid 

2 ungdommer  16-18år   Italia/Modena 

1 ungdom  16-18år   Sverige/Linköping 

 

 

På Youth Meeting sommeren 2015 deltok: 
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6 ungdommer 14-15 år og leder  Norge/Rogaland 

6 ungdommer 12-13 år og leder  Island/Reykjavik 

 

2 ungdommer 16-18 år                 USA/Dallas 

1 ungdom 16-18 år   Færøyene 

      

Totalt i 2015 deltok 50 ungdommer og 7 ledere på Youth Meeting. 

 

Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Hordaland, Oppland, Oslo & Akershus, Rogaland, Sogn og 

Fjordane, Telemark, Trøndelag, Troms, Østfold, Vest-Agder, Vestfold 

 

På IPP 2015 deltok: 

 

2 deltakere på prosjekt i Colombia 

 

Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Trøndelag, Vestfold 

 

 

Totalt utgjør dette for Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir, Youth Meeting, IPP og Mosaikk 603 

deltakere og 238 JC/ledere/stab*.  
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REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Hellas 02.-06.april 2015 

Deltakere fra CISV Norge på Training the Trainers (TTT): Silje Christine Andersen/Oslo&Akershus, Sissel 

Robertsen/Hordaland/Bergen, Susanne Schröder/Trøndelag, Bruna Dias/Oslo&Akershus, Even August 

Bremnes Stokke/Vestfold.  

Deltakere fra CISV Norge Seminarleir: Emanuele Fiocco/Oslo&Akershus, Tor-Øyvind 

Rand/Sogn&Fjordane 

 

REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Tsjekkia 28.10-01.11 2015 

Deltakere fra CISV Norge på Risk Management Training: Fredrik Gjestland/Trøndelag 

Deltakere fra CISV Norge på TTT: Siv Rakel Sivertsen/Trøndelag, Emilie Bels/Oslo&Akershus 

 

BIG EUROPEAN-AFRICAN-MIDDLE EASTERN MEETING (BEAM) arrangert i Hellas 02.-06.april 2015 

Deltakere fra CISV Norge: Ine Annett Jomaas/Trøndelag 

 

INTERNATIONAL JUNIOR BRANCH CONFERENCE (IJBC) arrangert i Norge i forbindelse med Global 

Conference 04.08-09.08.2015 

Deltakere fra CISV Norge: Håkon Vislie/Oslo&Akerskus og Oline Sæther/Østfold.  

Siden IJBC ble arrangert i forbindelse med Global Conference var bolkene åpne for alle deltagere på 

Global Conference.  

 

 

EUROPEAN-AFRICAN-MIDDLE EASTERN JUNIOR BRANCH MEETING (EJBM) arrangert i Portugal 01.-06-

april 2015.  

 

Deltagere fra CISV Norge var: Helene Bing/Buskerud, Marcus Rygh/Oslo og Akershus/Asker og Bærum,  

 

 

 

GLOBAL CONFERENCE arrangert i Norge 4.-9.august 2015 

Deltagere: 

Tuva Kongsvold/Hedmark 

Kristine Nygaard/Hordaland/Bergen  

Sissel Robertsen/Hordaland /Bergen 

Nina Klæboe/Hordaland/Bergen  

Catharina Albrechtsen/Hordaland/Nordhordland  

Linn Fyllingen/Hordaland/Os  

Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen  

Karianne Hjelmeland/Hordaland/Sunnhordland 

Katherine Pedersen/Hordaland/Os  

Sara Sekkingstad/Hordaland/Nordhordland 

Silje Christine Andersen/Oslo&Akershus 

Marcus Rygh/Oslo&Akershus 

Herman Johre/Oslo&Akershus 

Marta H Nessa/Rogaland 

Ingrid Vikse/Rogaland 

Oda J Longvanes/Sogn og Fjordane 

Nina Kvam/Telemark 

Ragnhild Kristoffersen/Troms 

Christer Brå Johansen/Trøndelag 

Benedicte Pedersen/Østfold 

Astrid Utne Norland/Østfold 

Oline Sæther/Østfold 

Håkon Vislie/ Oslo&Akershus 

Ine Annett Jomaas/Trøndelag 

 

Konferanseholdere: 
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Håkon Vislie/ Oslo&Akershus 

Agathe Retterstøl/ Vest-Agder 

Emanuele Fiocco /Oslo&Akershus  (Også stab på konferansen) 

Joanna Lewandowska /Oslo&Akershus (Også stab på konferansen) 

May Linn Orkelbog/Oslo&Akershus 

Mathilde Sulland/Oslo&Akershus (Også stab på konferansen) 

Andreas Mjelva/Sekretariatet 

Inger Berit Hagen/Sekretariatet 

 

 

I 2015 hadde følgende norske CISVere internasjonale verv: 

 

Educational Programmes Regional Team (EMEA)    Inger Berit Hagen/Hordaland 

Educational Programmes Regional Team (EMEA)    Bruna Dias/Oslo & Akershus  

Risk Management Regional Team (EMEA)      Ine Annett 

Jomaas/Trøndelag 

Communications Team                    Bruna Dias/Oslo&Akershus 

International Junior Branch Review Team (Working Group)         Liv Kristina Moshuus/Buskerud 

Regional Selection Panels (Working Group)     Ine Annett Jomaas/Trøndelag 

 

Totalt utgjør dette 38 seminar- og møtedeltakere og 4 medlemmer med verv i CISV International. 

 

Januarmøtet arrangert i Oslo/Fredshuset 10.-11.01.2015 

Seminar for Sentralstyret og komitémedlemmer.  

Det var 28 deltakere.   

 

Kurs for tillitsvalgte 

Arrangert ett Kurs for tillitsvalgte på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 17.-18.01.2015. 

Der var det 11 deltakere og 1 kursleder. 

 

Og ett Kurs for tillitsvalgte på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 14.-15.11.2015. 
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Der var det 11 deltagere og 1 kursleder. 

 

Stabstreningsseminar (STAS) arrangert i Oslo/Fredshuset 06.-08.02.2015 

Det var 30 deltakere og 4 stabsmedlemmer 

 

Ledertreningsseminar LTS Vest (Barneleir og StepUp) arrangert på Lønningstrand 06.-08.03.2015 

Det var 36 deltakere og 6 stabsmedlemmer. 

 

Ledertreningsseminar LTS Øst (Barneleir, Interchange og Youth Meeting) arrangert på Bøleråsen Skole, 

Oslo 13.-15.03.2015 

Det var 56 deltakere og 7 stabsmedlemmer 

 

Step Up Delegattrening Vest (SUDT Vest) arrangert på Romarheim 17.04-19.04.2015 

Det var 68 deltakere og 4 stabsmedlemmer 

 

Step Up Delegattrening Øst (SUDT Øst) arrangert på Hosle skole, Ski 20.03-22.03.2015 

Det var 64 deltakere (Her er også deltagere på Youth Meeting-trening inkludert, da denne ble holdt 

parallellt) og 4 stabsmedlememmer 

 

Landsmøte 2015 arrangert på Scandic Hell Hotell, Stjørdal, Nord-Trøndelag, 25.-26.04.2015 Det var 

51 deltakere inkludert sentralstyret. 

 

RSM – VÅR arrangert på Scandic Hell Hotell, Stjørdal, Nord-Trøndelag, 26.04.2015. 

Det var 18 deltakere inkludert sentralstyret. 

 

NJC (National Junior Camp) 2015 arrangert på Lønningstrand 27.03.-01.04.2015 

Det var 43 deltakere og 4 stabsmedlemmer. 

 

Leirlederseminar arrangert på Skarnes, Hedmark,  23.05-24.05 2015 

Det var 5 deltakere og 1 stabsmedlemmer. 

 

Overlappingsseminar arrangert på Fredshuset, Oslo 28.08-.30.08.2015 

Seminaret var for Sentralstyret (inneværende år og fjoråret) og komitémedlemmer.  

Det var 25 deltakere.   

 

NEO – Nettverk, Engasjement og Oppfølging arrangert i Oslo/Nordseter Skole 18.-20.09.2015 

Det var 84 deltakere og 5 stabsmedlemmer    

 

Høstmøte 2015 arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 14.-15.11.2015. 

Det var totalt 113 deltakere på de ulike kursene/seminarene og på RSM. 

 

RSM – HØST arrangert på Comfort Hotel Runway 13.-15.11.2015 i forbindelse med Høstmøtet. 

Det var 19 deltakere inkludert sentralstyret. 

 

Leir kick-off seminar arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 13.-15.11.-2015 i forbindelse 

med Høstmøtet. Det var 21 deltakere og 2 kursledere. 

 

Totalt utgjør dette 683 seminar- og møtedeltakere og 39 kursledere/stabsmedlemmer. 
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CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i: 

 

- LNU – Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner 

- Frivillighet Norge 

- Norges Fredsråd 

- FN Sambandet 

- Studieforbundet for Næring og Samfunn 
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Sentralstyrets sammensetning i 2015 har vært: 

  

Leder 

Nasjonal representant 

Nasjonal risk manager (tom høsten 

2015) 

Ine Annett Jomaas Trøndelag 

Nestleder (tom. 31.07.2015) Anne Kristine Giltvedt Oslo & Akershus 

Nestleder (fom. 01.08.2015) 3 

Nasjonal Risk Manager (fom. 

Høsten 2015) 

Fredrik Joachim Gjestland Trøndelag 

Programansvarlig Morten Fossmellem Finnmark 

Utviklingsansvarlig Jonas Lillemoen Skaalerud Vest-Agder 

Økonomiansvarlig Tor Gunnar Saakvitne Hordaland / Bergen 

Vara (tom 31.07.2015) Katherine Pedersen Hordaland / Os 

Vara (fom.01.08.2015) 4 Fredrik Joachim Gjestland Trøndelag 

 

  

   

2015 var et innholdsrikt år for CISV Norge. Fram til landsmøtet 2015 jobbet sentralstyret med å 

utforme den nye Strategi- og Handlingsplanen. Ved landsmøtet ble det tillagt en endring og en ny 

Strategi- og Handlingsplan 2016-18 ble vedtatt. Fokusområdene for kommende periode er: 1) CISV 

skal være en organisasjon som tilbyr aktiviteter gjennom hele året, og 2) CISV Norge skal være et 

attraktivt valg for unge voksne i aldersgruppen 18-26. Sentralstyret og de nasjonale komiteene avsatte 

tid til å jobbe med den nye planen i forbindelse med Overlappingsseminaret i august 2015 og arbeidet 

med utvikling av komitéplaner for 2016.    

 

I perioden 4. - 9. august 2015 arrangerte CISV International og CISV Norge den første 

CISV Global Conference. CISV Norge var vertskap og stilte med en stab på omtrent 20 frivillige, ledet av 

en arbeidsgruppe (Jostein Sydnes, André Skeie, Henrik Arvidsson, Liv Kristina Moshuus og Jenny 

Sulland). Arbeidsgruppen arbeidet med både innhold og logistikk. Konferansen ble en stor suksess, 

mye takket være innsatsen som vår norske arbeidsgruppe og stab la inn i konferansen. 

Tilbakemeldingene fra deltakere har vært svært positive og vi har blitt fortalt at nivået til staben og 

gjennomføringen har satt en høy standard for framtidige konferanser. Sentralstyret ønsker å takke 

arbeidsgruppen for arbeidet før, under og etter.  

 

CISV Norge hadde også en stor delegasjon med deltakere fra hele Norge 

tilstede. Global Conference hadde flere bolker som var relevant til drift av lokallag. Denne høye 

deltakelsen viser hvor stort og bredt engasjementet er lokalt og vi håper at deltakelse inspirerte til 

videre engasjement. CISV Norge håper at det vi har lært fra årets Global Conference vil fortsette å 

utvikle våre lokallag i flere år fremover. 

 

I tillegg til stor stab og mange deltakere bidro også CISV Norge med flere bolkeholdere.  

 

I forbindelse med valg til det internasjonale Governing Board, var det i 2015 ni kandidater som stilte til 

valg. Liv Kristina Moshuus, CISV Norge, stilte til valg, men ble ikke en av de tre valgte kandidatene.  

 

Sentralstyret ønsket i 2015 å heve kvaliteten på Overlappingsseminaret for de nasjonale komiteer. Det 

ble arbeidet aktivt med kommende Strategi- og Handlingsplan, forståelse av strategisk arbeid og CISV-

/komiteøkonomi, samt hvordan utarbeide gode komiteplaner, slik at disse utgjør gode verktøy.  

 

                                                           
3
 Fredrik Joachim Gjestland kom inn som vara sommeren 2015. 

4
 Sentralstyret hadde ikke vara resterende periode (se side 1 i årsberetningen). 
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Økonomien til CISV Norge blir mer oversiktlig for hvert år ettersom man bygger videre på arbeidet fra 

foregående år. 2015 var det første hele året med ny revisor. Sentralstyret har sett en klar forbedring i 

dialogen med revisor. Revisor er innom Fredshuset og gjennomgår regnskapet og reviderer periode for 

periode. Sentralstyret opplever at dette gir CISV Norge bedre oversikt og kontroll enn tidligere. 

 

Risk Management har i 2015, som det foregående året, preget sentralstyrets arbeid. Dette er et 

omfangsrik felt som sentralstyret ønsker å forbedre arbeidet med og strukturen på i kommende år.  

 

EVS-stillingene (European Volunteer Service) fortsetter å være attraktive stillinger og en stor ressurs for 

sekretariatet og organisasjonen. Johanna Lewandowska/Polen og Emanuel Fiocco/Italia bisto 

arbeidsgruppen til Global Conference i forarbeid, som stab og som bolkeholdere. De har også støttet 

juniorkomiteen og vært prosjektledere for OnBoard-prosjektet. I tillegg har de støttet kontoret i 

administrativt arbeid og forberedelser til nasjonale seminar og møter. Begge var stab på leir, i 

henholdsvis Telemark og Oppland, sommeren 2015. Utlysningen for EVS 2015/16 ga et rekordhøyt 

søkerantall til stillingene, 110 søkere. Av søkerne ble Emi Bels/Belgia og Laëtitia Poulet/Frankrike 

valgt. Tidligere EVS-voluntører Andrea Barna (2012/13) og Diana Dragieva (2013/14), har valgt 

henholdsvis å jobbe og studere i Norge og har hatt en mentor-rolle for de nåværende EVS-voluntørene.  

 

Det gode samarbeidet med CISV Colombia fortsetter. The Jirafa Project avsluttet sitt prosjekt, som var 

det fjerde prosjektet med bok som fysisk hovedprodukt. Vi har nå én bok til hvert tematiske 

fokusområde i CISV; bærekraftig utvikling (The Lunchbox), menneskerettigheter (Bowl of Rights), 

mangfold (The Kaleidoscope) og konflikt og løsing (Leaving on a jet plane). Fire år med bøker (én 

tematisk syklus) medførte at CISV Norge og CISV Colombia i 2015 gjorde en større vurdering av veien 

videre og formatet vi ønsket. I løpet av planleggingen av oppstart av ny prosjektgruppe ble det bestemt 

at samarbeidet skulle få et permanent navn, og fra og med høsten 2015 har samarbeidsprosjektet 

navnet ”Kompaz”. Kompaz 2015/16 er det første prosjektet som har video som ”publiseringsformat”. 

Etter fire år med bøker, er planen nå å gjennomføre fire prosjekter med videoer, slik at man vil ha både 

bøker og videoer tilegnet hvert av CISVs tematiske fokusområdet. Kompaz 2015/16 har bygget videre 

på de gode relasjonene som er skapt av tidligere prosjektgrupper, og var svært aktive i 

Hordaland/Bergen høstsemesteret 2015. Gruppen utgjorde sammen med EVSerne stab på Verden i 

Bergen, og arrangerte flere andre aktiviteter i løpet av sitt semester i Norge. Vi opplever at samarbeidet 

med fylkeslaget og tilhørende lokallag, og deres utbytte av å være vertskap, styrkes for hvert år som 

går. 

 

Andreas Mjelva sa opp sin stilling som daglig leder i november 2015, etter i underkant av 4 år i 

stillingen. Sentralstyret ønsker å takke Andreas for innsatsen gjennom disse årene og bidraget han har 

hatt til kontoret og organisasjonen forøvrig. Stillingen som daglig leder i CISV Norge ble utlyst i 

november og vi mottok omlag 70 søknader. I desember 2015 og januar 2016 ble det gjennomført 

intervjuer. I arbeidet med utlysning, søknadslesing og intervju hadde sentralstyret god støtte av 

kontrollkomiteen.

Andreas Mjelva har vært ansatt som daglig leder for CISV Norge. Den faste arbeidstiden har vært 37,5 

t/uke. Andreas har deltatt på ulike møter i Frivillighet Norge, LNU og Aktiv Ungdom. Han satt også i 

styret til Norges Fredsråd frem til mai 2015. Andreas Mjelva har også vært på planleggingsmøte i 

Colombia for Fredskorps-prosjektet med CISV Colombia 2015/2016. 

  

Hovedoppgaver for Sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene, praktisk organisering 

av kurs/seminar, oppfølging av medlemsregister og nettsider, håndtering av søknader for 2015 og 

effekter 2015, regnskapsføring, kontakt med myndigheter og andre organisasjoner. 

  

I tillegg har Sekretariatet koordinert og fulgt opp ulike prosjekter i regi av CISV Norge. 

  

T.o.m. 15.08.2015 har Joanna Lewandowska/Polen og Emanuele Fiocco/Italia vært EVS-praktikanter 

på sekretariatet. Deres hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, bistå med 

medlemssystemet, informasjonsarbeid samt personlige prosjekter. Deres prosjekter har blant annet 

vært å koordinere utviklingen av et nytt brettspill for CISV som ble ferdig i desember 2015. I tillegg har 
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de bistått arbeidsgruppa for Global Conference med planleggingen og gjennomføringen av Global 

Conference. 

 

F.o.m. 15.08.2015 har Emilie Bels/Belgia og Laëtitia Poulet-Garcia /Frankrike vært EVS-praktikanter 

på sekretariatet. Deres hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, bistå med 

medlemssystemet, informasjonsarbeid samt begynt å planlegge personlige prosjekter. Det er planlagt 

oppstart av personlige prosjekter i begynnelsen av 2016. 

 

I tillegg består sekretariatet av Inger Berit Hagen som jobber 40% med kontor i Bergen. Hennes 

arbeidsoppgaver inkluderer koordinering og oppfølging av Kompaz i tillegg til informasjonsarbeid for 

CISV Norge og fylkeslag.  
 

Følgende nasjonale komiteer underlagt Sentralstyret har vært i funksjon i arbeidsperioden: 

 

ORGANISASJONSUTVIKLING 

Komiteen har i perioden frem til 01.08.2015 bestått av Ole Martin Kyllo/Vest-Agder. Fra 01.08.2015 

har komiteen bestått av Ole Martin Kyllo/Vest-Agder og Eirik Nymo Isaksen /Oslo&Akershus. 

 

17.-18. januar 2015 ble det arrangert Kurs for tillitsvalgte på Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Det 

var 11 deltakere og 1 kursleder.  

 

14.-15.november 2015 ble det arrangert Kurs for tillitsvalgte på Comfort Hotel Runway, Gardermoen. 

Det var 11 deltakere og 1 kursleder. 

 

Organisasjonsutviklingskomiteen deltok på Høstmøte 2015. 

 

UTDANNING  

Komiteen har i perioden fram til 31. juli bestått av Katherine Pedersen/Hordaland/Os (leder), Mikkel 

Stokke/Vestfold, Sandra Eldegard/Hordaland/Os og Ingrid Louise Grøntvedt/Trøndelag. Fra 1. 

august har komiteen bestått av Ingrid Louise Grøntvedt (leder) Katherine Pedersen/Hordaland/Os, 

Håvard Tangvik/Trøndelag og Per-Helge Silseth/VestAgder. 

Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag ble valgt som leder på Landsmøtet 2015, men måtte kort 

tidsenere gå inn i sentralstyret på grunn av sin rolle som vara. Ingrid Louise Grøntvedt var nestleder i 

komiteen og tok dermed over som leder.  

 

Komiteen deltok på Januarmøtet og Overlappingsseminaret. Komiteen planla og arrangerte to 

ledertreningsseminar, LTS-Vest og LTS-Øst, i mars 2015. Alle som deltok på internasjonale 

program i 2015 var inviterte til å delta på LTS. Komiteen arrangerte STAS 

(Stabstreningsseminar) i februar 2015. Her var alle som hadde stabsoppgaver i 2015 invitert. 

Komiteen arrangerte og et nasjonalt oppfølgingsseminar, NEO, i september 2015. Stab, ledere 

og juniorledere for Interchange, Barneleir, Mosaikk, Step Up og Youth Meeting, samt deltakere 

på Seminarleir og IPP var invitert. 

 

Det har vært fokus på å engasjere CISV sine TTT-sertifiserte trenere i planlegging og 

gjennomføring av de nasjonale seminarene som komiteen har arrangert.  

Komiteen har også invitert årets juniorledere til delta på LTS 2016 som stab hvor de vil være 

med å trene neste års juniorledere. Dette er en videreføring av satsingen som ble innført i 2014.  

 

 

Siden sommeren har det vært fokus på å legge et grundig grunnlag for en forbedring av ledertrening i 

CISV Norge. Komiteen gjennomførte en egen bolk om dette på NEO, samt en lignende bolk på 

Høstmøtet 2015.  

 

 

MOSAIKK 

Komiteen har i perioden bestått av Mathilde Sulland/Oslo&Akershus (leder), og fra oktober 2015 Oda 

Johnsen Longvanes/Sogn&Fjordane og Hanne Haukland Løge/Rogaland. Komiteleder deltok på 
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januarmøtet og overlappingsseminaret, mens hele komiteen var tilstede på Høstmøtet. Utover dette har 

komiteen hatt møter på skype og holdt kontakt per e-post og telefon.  

 

Komiteen arrangerte Making Mosaic (MaMo) på Høstmøtet. I år ble det avholdt to bolker ved Høstmøtet 

der en var felles åpningsbolk, som gjorde at alle deltagere ved Høstmøtet, også deltagere fra RSM og 

hel-helgs-seminarene, fikk mulighet til å delta. Fokuset var å fremme mosaikkaktivitet i fylkeslagene, 

samt bidra til kreative tankeprosesser for å skape et mosaikkprosjekt.  

 

På Høstmøtet ble Mosaikkprisen 2015 delt ut. Målet med prisen er å inspirere og motivere til nye 

aktiviteter og prosjekter. Agathe Retterstøl, Håkon Vislie og Rasmus Thaning ble årets vinnere med 

brettspillet Athena. Dette er en ny type mosaikkprosjekt som har engasjert mange, spesielt juniorer.  

 

CISV Norge hadde sju mosaikkprosjekter i 2015. Seks av disse var Verden i-prosjekter i  

henholdsvis Bergen, Stavanger, Alta, Oslo & Skedsmo, Stord og Sogn. Mye av arbeidet til komiteen gikk 

i år til å koordinere og følge opp disse prosjektene. Det siste prosjektet var brettspillet Athena: et 

mosaikkprosjekt utført av juniorer. 

 

 

 

INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP) 

Frem til 31. juli bestod IPP komiteen av Andrea Ramirez Stangeland/Oslo&Akershus og Camilla 

Hermansen/Hordaland/Askøy. Fra 1. august overtok Mikkel Stokke/Vestfold og Anne-Beate 

Lilletvedt/Rogaland komiteen. Nytt av året er et fremtidig samarbeid med Utdanningskomiteen med å 

sende IPP deltakere på LTS Øst for å få en innføring i CISV, og litt egentid for å planlegge leiren, f.eks. 

kulturell aktivitet. Dette ble avtalt på Overlappingsseminar 2015 og skal gjennomføres for første gang 

på LTS Øst våren 2016.  

 

 

SEMINARLEIR 

Komiteen har i perioden frem til 01.08.2015 bestått av Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag og Sigri 

Adelsten Stokland/Trøndelag. Fra 01.08.2015 har komiteen bestått av Hedvig 

Samset/Hordaland/Bergen og Lars Skorpen Dahl/Hordaland/Bergen. 

 

Komiteen har hatt ansvar for oppfølging og trening av de norske seminarleirsdeltakerene, oppfølging av 

fylkeslag ved arrangering av leirer i Norge, samt de norske seminarleirsstabene. Komiteen har også 

hatt ansvar for promotering av seminarleirsprogrammet og behandling av søkere til kommende års 

program. Det har vært uttrykket at det har vært behov for promotering av programmet og da for 

rekruttering av mannlige deltagere. Dette har komiteen fokusert på, men ønsker fortsatt at tallet skal 

økes. Videre har komiteen arrangert National Junior Camp (NJC) påsken 2015, med 43 deltagere. 

Komiteen har også begynt arbeidet med å arrangere neste års NJC, som finner sted påsken 2016. 

Komiteen ser et behov for klarere kommunikasjon med fylkeslag som arrangerer seminarleir i Norge, 

samt tettere oppfølging av både fylkeslag og stab. Komiteen tar dette opp til vurdering. Videre uttrykkes 

det enda et behov for promotering av programmet, spesielt for rekruttering av mannlige deltakere, noe 

komiteen vil fokusere på i neste periode. 

 

INTERCHANGE  

Komiten har i perioden frem til 01.08.2015 bestått av Rannveig Aulie Sørum (Hedmark) som leder og 

Elin Kvikshaug Berntsen (Trøndelag). Fra 01.08.2015 har komiten bestått av Rannveig Aulie Sørum 

(Hedmark) som leder og Sigri Adelsten Stokland (Trøndelag). 

  

Komiteen har hatt ansvar for å skaffe Interchange til de lagene som ønsket dette, opprettet kontakt 

mellom de involverte landene og det norske laget, og oppfølging av fylkeslag og LICer(Local Interchange 

Coordinator). 

  

I 2015 arrangerte Interchange komitten egen trening for LICene (Local Interchange Coordinator) på 

STAS, egen Interchange trening på LTS og NEO. Interchange komiteen var også med på 

overlappingsmøte, Januarmøte, Høstmøtet, og Landsmøte. 

  

Iløpet av 2015 hadde Interchange komiteen 2 komiteemøter, mesteparten av kommunikasjonen gikk 

over e-post. 
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STEP UP 

Komiteen har i hele perioden bestått av Trond Stenersen/Trøndelag  (leder), Bruna 

Dias/Oslo&Akershus og Silje Christine Andersen/Oslo&Akershus. 

 

Komiteen har hatt ansvaret for oppfølging av fylkeslag med StepUp-delegasjoner og Step Upleirer. 

Komiteen har bistått sentralstyret med søknader om dispensasjon, søknader om internasjonale 

stabsmedlemmer, og støtte til CISV internasjonalt med å søke opp leirer i Norge med rom for 

ekstra delegasjoner. 

 

Komiteen har også hatt ansvaret for planlegging av nasjonal delegattrening (SUDT) som ble 

gjennomført i april 2015. På grunn av antallet delegasjoner ble det også i 2015 gjennomført 

SUDT på to steder: Oslo (SUDT øst) og Bergen (SUDT vest) 

 

To delegater fra komiteen (Bruna og Silje) deltok på RTF i Athen  påsken 2015.  

 

Komiteen deltok på Januarmøtet med tre medlemmer. På Landsmøtet i Trøndelag i ajunipril deltok 

komiteleder delvis. Komiteen var også delaktig i planlegging av leirelederseminar våren 2015. 

 

På Høstmøtet var komiteen ansvarlig for å holde Leir Kick-Off i samarbeid med Barneleirkomiteen 

 

BARNELEIR 

Komiteen besto i første halvdel av året av  Hendrik Fuglesang, Østfold (Leder) og medlemmer Eirin 

Berge, Buskerud. Denne komiteen deltok på Januarmøtet, der det ble foretatt JC-trekning. Komiteen 

var også tilstede på STAS.  

 

På landsmøtet ble Eirin Berge valgt til ny komitéleder. Henrik Fuglesang gikk av, og ut av komiteen. Nye 

medlemmer ble rekruttert, og ved overlappseminaret ble ny komité som følger: Eirin Berge, Buskerud 

(Leder), Christer Brå Johansen, Trøndelag og Julie Marie Sørheim, Oslo og Akershus. 

 

Komiteen har også fulgt opp årets leirer gjennom veiledning, oppfølging og evaluering til stab, ledere, 

leirkomiteer og andre som måtte ha spørsmål. I tillegg til rutinemessig arbeid rundt seminarer og leirer. 

 

Leirlederseminar ble avholdt på våren i samarbeid med Step Up-komiteen. 

På Høstmøtet var komiteen, igjen sammen med Step up, ansvarlig for å arrangere Leir Kick-Off. 

 

YOUTH MEETING  

Komiteen har i 2015 bestått av Susanne Kippersund/Hordaland (leder) og Susanne 

Schröder/Trøndelag. Komiteen deltok på overlappingsseminaret og januarmøtet, og Susanne K var 

stab på STAS. Komiteen har gjennomført lederutvelgelse og søkertrekking via Skype. Utover dette har 

komiteen hatt skypemøter og kommunisert tett over epost og sosiale medier. 

 

Komiteen har hatt ansvar for oppfølging og trening av de norske Youth Meeting-deltagerne, og 

oppfølging av fylkeslag og stab ved arrangering av leirer i Norge. Komiteen har også hatt ansvar for 

promotering av programmet og behandling av søknader til kommende års program.  

 

Det har blitt arbeidet med oppfølging av deltagere etter leir, blant annet på NEO, hvor vi fikk gode 

tilbakemeldinger som er tatt med i utformingen av treningsopplegget for ledere og stab. Alle Youth 

Meeting har fått felles søknadsfrist i desember, for å sikre god trening og forberedelse av både 

deltagere og ledere. 

 

I 2015 har komiteen bistått i planleggingen og gjennomføringen av kombinert Youth Meeting- og Step 

Up-delegattrening (14-15 år) på SUDT Øst. Komiteen har vært i tett dialog med Sentralstyret og Step 

Up-komiteen i forbindelse med planleggingen av egen Youth Meeting-delegattrening i 2016, samt med 

Utdanningskomiteen i forbindelse med leder- og delegattrening (16-18 år) på LTS Vest. 

 

Komiteen ser behov for bedre retningslinjer for hvordan ledere som ikke er kjent med CISV tildeles 

lederplass, og følges opp av en nasjonal komité, samt en koordinering av plasstildeling for ledere som 
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har søkt både nasjonale og lokale programmer. Det anbefales således at Sentralstyret i samråd med 

Youth Meeting-komiteen ser på dette i neste periode. 

 

INFORMASJON 

Komitéen har i perioden bestått av Kristian Kalvå/Rogaland (Leder), Tormod Malvin Sæther/Østfold, 

Lars Hansen Reiten/Vest-Agder og Camila Barrera Daza/Rogaland frem til august. Komitéen har også 

pleid et nært samarbeid med sekretariatet i arbeidet. 

 

I perioden har det blitt gitt ut 2 medlemsblad. Emanuele Fioco var redaktør for det første og Laëtitia 

Poulet-Garcia var redaktør for det andre. Samarbeidet fungerte ypperlig. 

 

2015 var det første året hvor cisv.no ikke opplevde betydelig vekst i besøkstall. Vi ser ut til å ha nådd et 

platå med ca. 10.000 besøk i måneden i gjennomsnitt, med en naturlig oppsving i trafikk i leirperioden. 

Komitéen konkluderer med at cisv.no sannsynligvis har nådd sitt nåværende potensiale. Skal besøket 

vokse videre vil det måtte gjøres grep på innhold og design. Nettsidene er per 2015 ikke 

mobiltilpassede, eller såkalt ”responsive”, men mobil/tablet sto for hele 48% av den totale trafikken. 

 

Vi endret også hostingleverandør for cisv.no i 2015 til Flywheel. Flywheel er en såkalt "managed 

hosting" leverandør som leverer hosting, backup, viktige oppdateringer av WordPress og support. Valget 

om å endre fra en selvstyrt hostingløsning til Flywheel var et resultat av problemene vi opplevde med 

server i 2014. Vi så at selvstyrt hosting ble veldig personavhengig og det var tidvis vanskelig å utføre 

normalt vedlikehold. Nå har vi fått et konkret kontaktpunkt hvor vi kan ta kontakt ved behov. 

 

Komiteen, ved Camila Barrera Daza har veiledet utvekslingsprosjektene Jirafas og Kompaz i deres 

informasjonsarbeid, både på nett og med produksjon av bok. 

 

Det ble utarbeidet en effektkolleksjon for 2016 av Camila Barrera Daza. 

 

Komitéen har veiledet spillprosjektet Athena, først og fremst i utseende. 

 

Det ble i løpet av sommeren 2015 avholdt en konkurranse i sosiale medier for å skape positiv 

fremsnakking av CISV. Responsen var tilfredstillende, men kan gjerne bli bedre. Vinneren ble kåret av 

komitéen på Overlappingsseminaret, han ble den lykkelige eier av en effektpakke. 

 

Komiteen har hatt 3 komitemøter på felles nasjonale samlinger: Januarmøtet, Overlappingsseminaret 

og Høstmøtet. Leder Kristian Kalvå var også tilstede på Landsmøtet i Trøndelag. Komiteen har ellers 

hatt løpende kontakt på e-post, chat og lignende. Sekretariatet og Sentralstyret har vært løpende 

orientert i hele perioden. 

 

 

JUNIORKOMITEEN 

Juniorkomiteen går nå inn i sitt fjerde år som komité. På januarmøtet var 3 av 4 medlemmer av 

komiteen representert. Komiteen bestod da av Idunn Mostuue/Trøndelag (Sr. NJR), Helene 

Bing/Buskerud (Jr.NJR), Hedvig Samset/Hordaland/Bergen (medlem) og Marcus 

Rygh/Oslo&Akershus/Asker&Bærum (medlem). På januarmøtet ble det hovedsakelig jobbet med 

OnBoard og prosjektdeltakere ble valgt ut. 

 

Ingen medlemmer av juniorkomiteen var på NICE weekend i Danmark, men Norge sendte en 

delegasjon på 6 i tillegg til et stabsmedlem. Vi fikk tildelt 10 plasser, men klarte ikke fylle opp alle. 

Idunn rakk ikke å stabe NJC som planlagt, i og med at hun ikke rakk fram til leirstedet grunnet kaos på 

flyplassen i Trondheim. Til EJBM i Portugal fikk vi tildelt 4 plasser, men klarte kun å fylle to, dvs at 

Marcus og Helene deltok. I tillegg til dette hadde vi 3 deltakere på Juniorens Inspirasjonsmöte (JIM) i 

Sverige, 3 deltakere på Nationales Juniorenwochenende (NaJuWo) i Tyskland, og et stabsmedlem på 

Med Nights i Libanon. 

 

I april ble det holdt landsmøte på Hell i Trondheim. Der ble Line Undset/Rogaland valgt inn som ny NJR 

(2 år), og Håkon Vislie/Oslo&Akershus/Asker&Bærum og Oline Sæther/Østfold, som nye 

komitémedlemmer (1 år). Vervene trådde i kraft fra 1. august og Idunn endte sin periode som NJR. I 

mai opprettet juniorkomiteen en Snapchat-konto. Denne kontoen vil bli enda en kanal å spre 

oppdateringer fra diverse møter og seminarer som skjer, både nasjonalt og internasjonalt. 

http://cisv.no/#_blank
http://cisv.no/#_blank
http://cisv.no/#_blank
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Den 1. august tok den nye komiteen offisielt over. Den bestod av Helene Bing(Sr. NJR), Line  

Undset (Jr. NJR), Oline Marie Sæther (medlem) og Håkon Vislie (medlem). Line deltok som stab på 

Global Conference i august, mens Håkon og Oline deltok på IJBC som ble holdt parallelt med Global 

Conference. Håkon holdt bolk om juniorprosjektet OnBoard med brettspillet Athena. 

 

På overlappingsseminaret i august snakket vi om å delta på så mange CISV-arrangementer  

som mulig og generelt være mer aktiv på sosiale medier. Slik vil vi bidra til å være mer til stede og 

synlige for Norges juniorer. Vi skrev retningslinjer for Snapchat-kontoen, samt la grunnlaget for den nye 

komiteens juniorprosjekt. Vår ide til juniorprosjekt var å utvikle en  

trening for landets lokale juniorrepresentanter. 

 

Etter overlappseminaret samarbeidet vi med mosaikkomiteen om å fasilitere en bolk på NEO. 

Halvparten av komiteen deltok på NEO. På Høstmøtet deltok 3 av 4  komitémedlemmer og vi holdt en 

Stand Up aktivitet, som er ferdiglagde aktiviteter om årets fokusområde, ”konflikt og løsning”. På RSM 

under Høstmøtet la vi frem forslaget om trening for lokale juniorrepresentanter. Etter tilbakemelding fra 

RSM ble sentralstyret og juniorkomiteen enige om at prosjektet trenger mer forberedelser og avklaring. 

Dette vil komiteen gjøre i sammarbeid med Sentralstyret i starten av 2016. 

  

I desember ble søknadsskjema til NICE og EJBM 2016 lagt ut og spredt over sosiale medier. Vi fikk 

svært god respons og mange påmeldinger.  

 

KONTROLLKOMITE  

I 2015 har komiteen bestått av: Sigrid Sulland/Hordaland/Bergen (leder), Lene 

Eltvik Vindfelt/Hordaland/Breiviken og Brita Bolstad/Sogn&Fjordane. 

 

Arbeidet i komiteen har hovedsakelig foregått på e-post og telefon. Komiteen har drøftet de saker som 

har kommet inn samlet. Komiteen har bistått sentralstyret og kontoret når det har oppstått saker der 

det har vært behov for bistand. Sakene har i hovedsak omhandlet tolkning og anvending av vedtekter, 

og håndtering av konkrete saker overfor fylkeslagene, nasjonalt og internasjonalt.  

 

Kontrollkomiteen har deltatt i ansettelsen av ny daglig leder. Sigrid Sulland og Lene Eltvik var del av 

gruppen som planla prosessen, leste og vurderte samtlige søknader. Sigrid Sulland deltok under 

intervjuene på Fredshuset. Lene Vindfelt Eltvik bistod ved utforming av søknadstekst og kontrakt. 

 

  
 

I tillegg til de vanlige komiteene har CISV Norge I 2015 hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med 

arrangering av Global Conference: 

 

4. – 9. august 2015 arrangerte CISV International og CISV Norge den første CISV Global Conference 

noensinne. Global Conference har erstattet Annual International Meeting (AIM) og har fokus på å 

inspirere, utdanne og motivere deltakere på et lokalt plan i CISV. 450 deltakere fra mer enn 170 lag i 

hele verden var til stede på Sundvolden Hotell. 

 

CISV Norge var vertskap og stilte med en stab på 18 frivillige. Staben, ledet av en arbeidsgruppe jobbet 

med planlegging av innhold og logistikk i omlag halvannet år før konferansen. Evaluering fra deltakerne 

på konferansen forteller om en konferanse som nådde målene om engasjerte og motiverte deltakere 

med større forståelse for CISV og med høyere kompetanse innenfor CISV. Det rent logistiske fungerte 

også veldig fint og Sundvolden Hotell fungerte veldig bra for denne type arrangement.  

CISV Norge hadde også en stor delegasjon med deltakere på Global Conference. Det var 29 deltakere 

fra 15 lokallag til stede fra CISV Norge. 
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