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Vedtatt Landsmøtet 2003 

Endret Landsmøtet 2014 

Endret Landsmøtet 2015 

 

 
Disponering av Egenkapital 
 

Økonomikomiteen i CISV Norge foreslår følgende retningslinjer for disponering av 
organisasjonens egenkapital: 

 

1) Egenkapitalen deles i denne sammenheng opp i: 

 
1. Fri egenkapital 

2. Reservefond 

3. Investeringsfond   (Stai-fondet) 

4. Justeringskonti  (Avbestilling, Delegasjon/Leir, Ledertrening) 
5. Andre bundne fond og konti  (Øst-Europa-fondet, konti for klausulbelagte 

midler) 

 

Ved en eventuell økonomisk krise er dette rekkefølgen CISV Norge skal forholde seg til med 
hensyn til bruken av egenkapitalen. 

 

2) For å sikre en finansiell buffer plasserer CISV Norge deler av sin egenkapital i et 

reservefond (RF). 
 

Reservefondets vedtekter: 

 

a. a.CISV Norge internasjonale barneleire avsetter til et Reservefond (RF) kr. 550.000,-. 
Fondet tillegges renter av kapital for å kunne til enhver tid holde seg på et nivå som 

tilsvarer den reelle verdien av 550 000,- 2013-kroner (justering for den generelle 

prisstigningen).  Dersom fondet belastes, skal det avsettes til fondet slik at verdien 

igjen tilsvarer det fondet lød på før belastningen ble gjort. 
 

b. Formålet med RF er å ha finansielle buffere for CISV Norge i tilfelle  

i. Plutselig bortfall av inntekter 

ii. Uventede eller på annen måte udekkede ekstraordinære kostnader  
iii. Konkursbegjæring mot lokal/fylkeslag 

 

c. RF disponeres før invisteringsfond, justeringskonti og bundne fond, men etter annen fri 

egenkapital. 
 

d. Sentralstyret innstiller på bruk av RF og tilførsel av kapital overfor  Landsmøtet ved 

budsjettforslag, evt Representantskapsmøtet (RSM) etter  f). 

 
e. Landsmøte vedtar disponering av RF. 

 

f. Dersom inntektsbortfall eller ekstraordinære kostnader fordrer bruk av RF innenfor en 

tidsfrist som er så knapp at det ikke er hensiktsmessig å sammenkalle Landsmøte, eller 
det av andre grunner ikke er mulig, kan RSM vedta slik bruk. Vedtak i RSM kan gjøres 

over telefon eller e-post etter fremlagt innstilling og skriftlig saksfremlegg. 

 

 
g. Sentralstyret kan disponere fondets midler til midlertidig likviditet dersom likviditeten 

tilbakeføres fondet innen regnskapsårets slutt. Landsmøtet skal orienteres om slik bruk. 

 

h. Sentralstyret bestemmer plassering av fondsmidler. Plasseringen er  begrenset til 
bankinnskudd i norske banker, norske pengemarkedsfond og  statsobligasjoner. 

 

i. Endring av disse vedtekter eller oppløsning av fondet kan kun  besluttes av 

Landsmøtet. 
 

3) Stai-fondet kalles etter dette Stai-fondet, CISV Norges Investeringsfond. 

 

Stai-fondet, CISV Norges Investeringsfond’s vedtekter:  
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a. Historikk: Stai fondet ble opprettet for salgssummen av CISV Internasjonale Leirsenter 

på Stai i Østerdalen, solgt i 1987. 

 
b. Formål: Stai-fondet skal forvaltes med henblikk på å være del-kapital for et fremtidig 

leirsted for CISV i Norge, enten kjøpt alene, eller sammen med fylkeslag eller lokallag. 

 

c. Forvaltning: Stai-fondet regnskapsføres i CISV Norges regnskap/balanse på egen 
regnskapskonto, og tilegges 

 

i. 25% av renteinntektene i de årene driftsresultatet til CISV Norge er positivt 

ii. Avhengig av CISV Norges økonomi, kan landsmøte for CISV Norge beslutte å 
tilføre fondet ytterlige av et eventuelt årsoverskudd. 

 

d. Stipend: 25 % av den årlige avkastningen som tilføres fondet iht. pkt 2.c.i., avsettes til 

stipend som kan søkes på av CISV’ere for deltakelse på AIM, IJBC, Nordisk konferanse 

eller andre internasjonale workshops. Tildelingen administreres av sentralstyret for 
CISV Norge. Udisponerte stipendmidler fremføres. 

 

e. CISV Norge kan vurdere kjøp av leirsted. Dette krever en grundig prosess og vurdering 

i henhold til kostnad og nytte for organisasjonen 
 

f. Sentralstyret kan disponere fondets midler til midlertidig likviditet dersom likviditeten 

tilbakeføres fondet innen regnskapsårets slutt. Landsmøtet skal orienteres om slik bruk. 

 
g. Sentralstyret bestemmer plassering av fondsmidler. Plasseringen er  begrenset til 

bankinnskudd i norske banker, norske pengemarkedsfond og  statsobligasjoner. 

 

h. Endring av disse vedtekter eller oppløsning av fondet kan kun besluttes av Landsmøtet. 
 

4) Justeringskonti (Avbestillingsforsikring og Delegasjon og Ledertrening) 

 

a. brukes i henhold til formålet, etter retningslinjer gitt i info-file.  
 

b. Innbetalingen justeres i forhold til utbetaling, der målet er å holde for eksempel 

delegasjonsavgiftene på et stabilt nivå. Innbetalinger kan være deltakerbetalinger eller 

tilskudd fra andre inntektskilder.  
 

c. Evt. underskudd dekkes av CISV Norges totale egenkapital og fremtidige innbetalinger. 

 

d. Sentralstyret vedtar disponering iht. Landsmøtets budsjettvedtak. 
 

e. Sentralstyret kan disponere til midlertidig likviditet dersom likviditeten tilbakeføres 

fondet innen regnskapsårets slutt. Landsmøtet skal orienteres om slik bruk. 

 
f. Sentralstyret bestemmer plassering av fondsmidler. Plasseringen er begrenset til 

bankinnskudd i norske banker, norske pengemarkedsfond og statsobligasjoner. 

 

g. Oppløsning av konti eller endring av disse vedtekter kan kun besluttes av Landsmøtet. 
 

h. Sentralstyret evaluerer fortløpende inntektene fra Internasjonal driftsstøtte-ordningen 

med tanke risikovurdering av fremtidig mulig inntekt herfra. Målet er at disse midlene 

skal tilbake til de som har generert dem, nemlig fylkeslagene/lokallagene på bakgrunn 
av internasjonal deltakelse. Midlene føres tilbake, gjennom prosjektstøtte, støtte til 

finansiering av barneleir, eller på annen måte. 

 

5) Andre bundne fond og konti 
 

Andre bundne fond og konti, f.eks. demokratimidler fra LNU brukes iht. givers ønsker og 

retningslinjer. Øst-Europa-fondet vurderes også som bundne midler.  

 
6) Øst-Europa fondet 

 

Øst-Europa fondets vedtekter: 
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a. Historikk: Fondet består av midler innsamlet i 1991 i forbindelse med 

Romaniaaksjonen, der CISV Norge var involvert i et prosjekt med mål om å hjelpe å 

utvikle  en fri CISV organisasjon i Romania. Midler som ikke ble brukt den gang ble 

avsatt i dette fondet. 
 

b. Midlene skal brukes til arbeid med å promotere CISV arbeid i Øst-Europa. 

 

c. Prosjekter i, samt deltakelse fra, disse landene på møter og aktiviteter i CISV 
Internasjonalt, som ikke støttes av andre finansieringsordninger, prioriteres ved 

tildeling. 

 

d. Sentralstyret administrer fondet, og tildeler fortløpende på bakgrunn av innstilling fra 
Sentralstyrets medlemmer eller mottatte søknader.  

 

 

e. Landsmøtet orienteres om tildelinger fra fondet gjennom CISV Norges årsregnskap. 

 
f. Sentralstyret kan disponere til midlertidig likviditet dersom likviditeten tilbakeføres 

fondet innen regnskapsårets slutt. Landsmøtet skal orienteres om slik bruk. 

 

 
April  2003 

 

Økonomikomiteen CISV NORGE  
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