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SENTRALSTYREMØTE mandag 03. oktober. 2016 kl. 19.00. 
 

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

 
S- 79/16 Tilstede: Fredrik Gjestland (referent), Morten Fossmellem, Turid Regina 

Dornfest, Knut Berge, Ine Jomaas 
Ikke tilstede: Ingrid Louise Grøntvedt 

 
 

S- 80/16 Referatsaker 
a. Godkjenning av referat, sentralstyremøtet under 

overlappingsseminaret 26.-28. august 2016 og sentralstyremøtet 12. 
september 2016. 

  Referatene godkjennes etter mindre endringer. 
 
 

 
S- 81/16 Sekretariatet  

Sekretariatet opplever noe unødvendig merarbeid grunnet manglende 
kommunikasjon rundt avholdte arrangementer. Sentralstyret og daglig leder følger 
opp og evaluerer gjennomførte prosesser. 

 
E-postadressen til CISV Østfold er endret til oestfold@no.cisv.org, da den 
gamle mottok store mengder spam. 

 
S- 82/16 Økonomi 

CISV Norge dekker et mindre underskudd (948kr) for CISV Trøndelag i 
forbindelse med nasjonal delegasjon til Libanon 2016 per avtale.  
 
Daglig leder har booket lokaler for LTS Øst, YMT og SUDT Øst 2017 for å sikre 
lave leiekostnader. 
 
Det mangler fremdeles noen komiteplaner med tilhørende 
budsjettimplikasjoner, følges opp av daglig leder.  
 
 

S- 83/16 Kommende nasjonale seminarer 
a. Høstmøtet 
• LIC (Local Intechange Coordinator)-trening lagt til som egen parallell 

under høstmøtet. Dette medfører en bortfallende bolk og en mindre 
endring i programmet. 
 

• Det jobbes med å booke foredragsholder til inspirasjonsforedrag. 
 

• Bolkholderne er blitt kontaktet, og planlagt innhold følges opp. 
 

• Det har blitt sendt ut promoteringsmail om Kurs for Tillitsvalgte.  
 

S- 84/16 Innmeldte saker 
a. YM-fordeling  
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 Det er blitt etterspurt å prioritere mindre lag ved arrangering av 
Youth-Meeting.   
 Det vises til leirsyklusen, og at de som i dag har planlagt YM har meldt 
det inn i god tid. 
 

b. Oppdatering rundt Legal Forms 
 Sentralstyret har blitt informert om at de nåværende legal 
forms/forsikringsskjema  er gjeldende ut kalenderåret (altså inkludert 
vinterprogrammer). Nye skjema vil  komme i januar 2017, og endringen 
gjøres for å ta høyde for den nye  internasjonale reiseforsikringen. 
 
 

c. Oversikt RSM-saker 
 
 Planlagte saker til RSM er gjennomgått og ansvar er fordelt mellom 
 sentralstyremedlemmene. 
 
 

S- 85/16 Eventuelt 
 
 Dispensasjonssøknad gjeldende bruk av for ung juniorstab er avslått.  
 
 

 
 
Neste møte: 20.10.2016. 


