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Delegasjonsfordelingsprinsipp 
(antall delegasjoner til hvert fylkeslag) 

Prinsipper for poengsystemet i CISV Norge 

 

1. Poengene tildeles i forkant av høst-RSM hvert år.  

 

Poengene brukes til å ta ut delegasjoner for påfølgende år. Fylkeslagene bruker 1 

poeng per delegasjon de får ta ut – både til barneleir og til summer camp.  

 
Fordeling av delegasjonene skjer i henhold til Info-File D36.  

 

2. Hvert fylkeslag har mulighet til å overføre maks 2 poeng til bruk senere år. Hvert 

fylkeslag har mulighet til å ta ut maks 2 poeng på forskudd, under forutsetning at disse 

dekkes inn igjen påfølgende år. 

  

3. Fylkeslag som avlyser innemeldt barneleir, summercamp eller seminarleir etter 1. 

august året før leiren skal arrangeres, straffes med 2 minuspoeng. I tillegg fratrekkes 

de leirpoeng som fylkeslaget tidligere er tildelt for den avlyste leiren. 

 
4. Dersom CISV Norge aksepterer at et fylkeslag får si fra seg en delegasjon, vil ikke 

fylkeslaget bli godskrevet poenget som allerede er belastet for denne delegasjonen. 

Dersom ingen andre fylkeslag er i stand til å ta over delegasjonen, vil fylkeslaget være 

økonomisk ansvarlig for avlysningsgebyret til CISV International.   

 
Et fylkeslag kan ikke si fra seg delegasjon til Norge og samtidig beholde delegasjon(er) 

utenfor Norge. Dette betyr at delegasjonen til Norge alltid skal fylles opp og besettes 

med leder først. 

 
Fylkeslaget må fylle en sommerdelegasjon før en eventuell vinterdelegasjon. Hvis det 

er problemer med å få nok søkere, må man etter 1. mars si fra seg en vinterdelegasjon 

før en sommerdelegasjon. Dersom delegasjonene ikke er klare innen 1. februar skal 

fylkeslaget kontakte barneleiransvarlig i CISV Norge for å avklare hva de skal gjøre i 
forhold til delegasjonen. 

Tildeling av poeng 

 

1. Hvert fylkeslag tildeles hvert år leirpoeng for leirarrangementer i løpet av aktuell 

fireårsperiode (to foregående år, inneværende år og kommende år): 

a. 2,0 poeng per Barneleir 

b. 1,5 poeng per Step Up 

c. 1,0 poeng per Seminarleir 

d. 0,5 poeng per Youth Meeting 

 

2. Fylkeslag som ikke arrangerer leir i aktuell fireårsperioden kan tildeles inntil 1 

solidaritetspoeng slik at de kan ta ut en delegasjon, men bare dersom:  

a. Fylkeslaget har poengsaldo som er lavere enn 1. 

b. Antallet invitasjoner CISV Norge har mottatt til barneleir og summer camp er 

høyere enn den samlede poengstatusen i fylkeslagene etter tildeling av 

leirpoeng. 
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Dersom det er for mange fylkeslag som kvalifiserer til å få tildelt solidaritetspoeng i 
forhold til tilgjengelige poeng, prioriteres fylkeslagene etter lagets størrelse i antall 

medlemmer under 26 år. 

 

Solidaritetspoeng kan ikke overføres til senere år. 
 

3. Alle fylkeslag som får tildelt leirpoeng kan også tildeles restpoeng, dersom antallet 

invitasjoner CISV Norge har mottatt til barneleir og summer camp er høyere enn den 

samlede poengstatusen i fylkeslagene etter tildeling av både leirpoeng og 

solidaritetspoeng. 

 

Restpoeng vil variere fra år til år (0 – 0,25 – 0,5).  

 

4. Utgående poengsaldo per fylkeslag regnes ut etter følgende formel:  

a. inngående poengsaldo + leirpoeng + restpoeng – delegasjonsuttakspoeng 

 

Utgående poengsaldo ett år blir inngående poengsaldo kommende år. 

Fylkeslag som har fått tildelt solidaritetspoeng vil alltid ha utgående saldo lik null. 

*** 
 

 

Vedl.  Skjematisk fremstilling D-35-B 

 
 

 


	Delegasjonsfordelingsprinsipp
	(antall delegasjoner til hvert fylkeslag)
	Prinsipper for poengsystemet i CISV Norge
	Tildeling av poeng


