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Strategisk satsing fra juniorkomiteen 

 

Flere norske deltagere på internasjonale seminarer/workshop 

Vi har det siste året merket stor pågang av medlemmer, spesielt juniorer i alderen 17-20år, 

som har lyst til å delta på internasjonale seminarer og workshops rundt om i Europa. Disse 

seminarene har det siste året gått fra å være veldig forbeholdt landene som arrangerer, til å bli 

mye mer åpne og ha et antall internasjonale plasser som alle kan søke på. Å delta på et slikt 

seminar vil gi mange positive konsekvenser. Man lærer utrolig mye om organisasjonen og om 

juniorarbeid, man får utvide nettverket sitt og komfortsonen sin. Man møter, snakker med og 

lærer av andre, blir motivert og inspirert.  

 

Vi ønsker å opprette en post i budsjettet som vil gå til sponsing av medlemmer fra CISV Norge 

som har lyst å delta på dette. Vårt forslag er 9000kr, som vil gå til sponsing av 6 medlemmer 

med 1500kr hver. Dette vil mest sannsynlig dekke deltageravgift for å delta, og en del av 

reiseutgiftene.  

 

Men man skal ikke bare få sponsing og dra på tur for å møte igjen venner og ha det gøy. 

Sponsingen kommer med et krav om å ta med noe tilbake til fylkes- eller lokallaget sitt. Vi 

tenker oss at de kommer tilbake og holder en aktivitet, en mosaikk eller et prosjekt. Vi vil 

jobbe mot et standarisert opplegg som alle som får sponsing lett kan gjennomføre i sine lag. 

Her er vi veldig interessert i å høre hva RSM tenker og om de kanskje har noen forslag? 

Sponsingen skal gagne både medlemmet som drar ut, men og organisasjonen på lokalt nivå.  

 

Som fylkes- og lokallag vil du få motiverte, inspirerte og engasjerte medlemmer som har fått 

større nettverk, hodet fullt av ideer og skal gi noe tilbake. Vi tror at de med denne muligheten 

kommer til å bli i organisasjonen og at de dermed er gode kandidater til fremtidige både stab 

og ledere. 


