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Referat fra RSM 2016 
 
Tilstede:  
 
Sentralstyret: 
Ine Annett Jomaas (leder) 
Fredrik Joachim Gjestland (nestleder) 
Knut A. M. Berge (økonomiansvarlig)  
Morten Fossmellem (programansvarlig)  
Turid Regina Dornfest (utviklingsansvarlig)  
 
Fylkeslagsledere (evt stedfortreder) + Bisittere: 
Turid Målseide (Sogn & Fjordane) 
Lasse Thue og Ulla Nordgarden (Buskerud) 
Ann-Elisabeth Serck-Hanssen (Rogaland)  
Eirin Krüger Skaftun og Trond Magnus Berg (Hordaland) 
Kari-Anette Bremnes (Vestfold) 
Kine Lindstad (Hedmark) 
Robert Sjøborg og Knut Johanson (Østfold) 
Bjørn Are Stølen (Vest-Agder) 
Susanne Schröder (Trøndelag) 
Tonje Rovik (Oppland) 
Herman Johre og Alexander Holst (Oslo & Akershus) 
Dirk Klusmeier (Telemark) 
Daniel Forsberg (Troms) 
Dag Krogh (Finnmark) 
 
Kontrollkomité:  
Hilde Fjellvær (komitémedlem) 
 
Referent:  
Ingrid Louise Grøntvedt (daglig leder) 
 

R – 14/16 Velkommen til Representantskapsmøte høsten 2016 
 
Ine Annett Jomaas ønsker velkommen.  
 
 
R - 15/16 Godkjenning av innkalling 
 
Ingen innvendinger, godkjennes. 
 
 
R - 16/16 Godkjenning av saksliste 
 
Ine Annett Jomaas forklarte at det er vanskelig å forutsi hvor lang tid hver sak tar og hvor 
langt på agendaen vi kommer innen hver bolk, slik at det ikke vil være mulig å si nøyaktig når 
de ulike sakene kommer opp.  
 
Ine Annett Jomaas forklarte også for at bisittere kun var mulig under deler av møtet på grunn 
av begrenset plass i rommet.  
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Sakslisten godkjent. 
 
 
R - 17/16 Rapport fra fylkeslagene (1 min. pr. lag):  
 
a. Hva går bra i fylkeslaget?  
b. Hva kunne vært bedre i fylkeslaget? 
c. Høydepunkt leirsesong 2016? 
d. Annet? 
 

● Presentasjonsrunde av Sentralstyret og daglig leder.  
● Buskerud: Har en god andel juniorrepresentanter i styret, hele fire stykker. 
● Rogaland: Har aktive juniorer. Hadde 30 juniorer på leir i år. Engasjementet i 

foreldregruppen og økonomien kunne vært bedre. Laget hadde en god leir med godt 
engasjement.  

● Hordaland: Har hatt en god leirsesong. Laget har fått en god gruppe med juniorer som 
har begynt å lage arrangement for juniorgruppen. Laget opplever rekordstor interesse. 
Det er utfordrende med styresituasjonen i de ulike lokallagene. Noen er oppe og går, 
andre sliter litt.  

● Vestfold: Har arrangert en vellykket leir, med god økonomi. De fikk godt med sponsing 
til leiren slik at de kunne gjøre mange investeringer. De har opplevd en utfordring med 
ledere fra andre land på leiren sin. Det oppleves at utrente ledere kommer på leir til 
Norge. Laget ønsker fokus på trening av ledere i hele CISV systemet. Laget hadde en 
god Interchange. De er fornøyd med fylkesstyret ditt der de har blandt annet fire 
ungdomsrepresentanter.  

● Hedmark: Vil trekke frem at de hadde en god leirkomité i sommer. Laget har, etter 
sommerens leir, mistet leirstedet som de har brukt i mange år. Laget sliter med 
rekruttering. De har også en utfordring med at leder i styret er på vei ut og foreløpig 
har de ingen erstatter.  

● Østfold: Laget har hatt et rolig år. De opplever at de har fått «skuta på rett kjøl» etter et 
turbulent år i fjor. De vil trekke frem at de har en aktiv ungdomsgruppe. 

● Trøndelag: Laget vil trekke frem at de har god foreldretrening og ledertrening. De 
opplever også at de har hatt gode leirkomiteer på Youth Meeting og Seminarleir. De 
har hatt overskudd på begge leirene. Laget har manglet Mosaikkansvarlig i ett år –
men har fått inn to stykker nå. Laget har god økonomi. Laget gjennomførte en ren 
jente-Interchange som gikk veldig fint.  

● Oppland: Laget har hatt et litt vanskelig år, men har nå fått inn «nytt blod» og ser 
framover.  

● Oslo & Akershus: Laget rapporter om en flott leir i sommer. De opplevde også at alle 
delegasjonene som var på leir i sommer hadde gode opplevelser.  

● Telemark: Laget rapporterer om et rolig år. De har hatt godt fungerende delegasjoner.  
● Troms: Laget ønsker å takke for bruken av finn.no annonsering foregående år. 

Utlysning av leder på finn.no fungerte kjempebra for laget. Laget ønsker derfor at 
dette videreføres, eller at de kan få teksten som ble brukt slik at de kan lyse ut selv. 
Laget har fokusert på engasjement hos foreldre. Ikke så mye med økonomi. De 
opplever økende søkertall. Skal ha leir til sommeren, og det ser veldig positivt ut. 

● Finnmark: Laget har fått inn «nye krefter» i styret. De er opptatt av å jobbe for økt 
engasjement i fylkeslaget. Veldig bra leir i sommer. 

● Sogn & Fjordane: Hatt en god leir. Flotte juniorer som er aktive. Sliter med 
lokallagsarbeid og rekruttering. Har ikke klart å fylle egne delegasjoner de siste årene. 
Mangel på både delegater og ledere. Har ikke hatt årsmøte ennå, men ser ikke ut som 
det blir mye utskiftninger i styret. Veldig god pressedekning på leir i sommer.  
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R - 18/16 Rapport fra sentralstyret 
 
Ine Annett Jomaas:  

● Kontaktfylkene er viktig for sentralstyret som link til hva som skjer lokalt gjennom året. 
Sentralstyret setter stor pris på denne kontakten og oppfordrer fylkeslagene til å 
kontakte sine kontaktpersoner for å dele små og store hendelser, oppdateringer og 
hvis fylkeslagsledere trenger en diskusjonspartner utenfor styret.  

● Medlemssystem og leverandør av effekter har vært krevende, begge har vært 
fraværende og ikke levert etter avtale. Dette har tatt mye tid både for styret og ikke 
minst for kontoret.  

● Hver høst har vi overlappingsseminar. I år var det mange nye ansikter på nasjonalt 
nivå. Som på forskjellig vis har vært engasjert i organisasjonen tidligere.   

● I vår fikk den ene EVSeren på kontoret seg jobb i Norge, dette ble da en endring for 
kontoret og arbeidsoppgavene der. Fikk to nye EVSere i høst, Doug og Alina. Drevne 
og dyktige.  

● Roligere leirsesong sommeren 2017 på Risk Management fronten enn foregående år, 
men fortsatt en del krevende saker.  

 
Innspill:  
 
RSM lurer på om det er noen Risk Management brudd som går igjen som lagene må være 
klar over lokalt for å trene bedre. Sentralstyret informerer om at det i hovedsak er feil i 
utfylling av skjerma som går igjen. RSM ønsker at det lages en mal for utfylling av skjema, 
samt et skriv som forklarer viktigheten av å ha korrekt utfylte skjema.  
 
Hvis man ønsker en mer detaljert tilbakemelding fra en enkelt leir så legges PDPEF (Program 
Director Planning and Evaluation Form) ut på cisv.org gjennom myCISV så man kan få se 
statistikk for oppfyllelse av denne. Den sier ikke hvor fornøyd deltakerne har vært, men det er 
en evaluering som staben gjør av deltakernes progresjon under leiren.  
 
 
R - 19/16 Strategi- og Handlingsplan 2016-18:  
309 dager med ny Strategi- og Handlingsplan, brukes den aktivt av fylkeslagene og av 
sentralstyret? Hvordan? Hvis ikke, hvorfor ikke og hvordan tenker kan endre det til mer 
aktivt bruk framover? Vi tar en runde rundt bordet.  
 
Det jobbes veldig varierende med Strategi- og Handlingsplan i lagene. Noen lag jobber godt 
med planen og har laget egne planer med bakgrunn i CISV Norge sin plan. Disse lagene 
opplever det som svært hjelpsomt og anbefaler alle lagene til å jobbe med denne i bunnen 
hos seg selv. I andre lag har man ikke et bevisst forhold til Strategi- og Handlingsplan. Lagene 
som ikke har jobbet aktivt med Strategi- og Handlingsplan har heller jobbet ut i fra egne 
årshjul.  
 
Neste års RSMs «Rapport fra fylkeslag» kan ha Strategi- og Handlingsplan som et fast 
rapporteringspunkt. Det viktigste er at lagene har et mål med sin virksomhet. Den nasjonale 
Strategi- og Handlingsplan omhandlerer hvordan vi skal løfte i flokk.  
 

 
 

R - 20/16 Presentasjon av 2017 invitasjoner Barneleir og Step Up  
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(R 20/16 A Poengfordeling) 
 (R 20/16 B Barneleirer) 
 (R 20/16 C Step Up)  
 
CISV Norge har 50 invitasjoner for 2017, fylkeslagene ønsket til sammen 46 delegasjoner.  
Det vil være mulig å ønske seg de resterende delegasjonene etter trekking.  
 

 
 
R - 21/16 Fordeling leirer 2017: 
 

Delegasjonsfordeling – Barneleir 
 
Delegasjonsfordeling – Step Up 
 
MERK: Datoene for leir er ikke låst. De kan endre seg helt frem til Pre Camp 1 blir 
mottatt. 
 

 
R - 22/16 Egne leirer 2017 
 
Først oppdatering for Youth Meeting 2016 (nyttår 2016/17) i Oslo.  
 
Gjennomgikk stabene for 2017.  
 
Status egne leirer 2017 
 
Sentralstyret og kontrollkomiteen minner om at lag som ikke fyller stabene sine innen fristen, 
risikerer at leiren blir avlyst. Avlysning vil innebære at laget mister poeng som brukes på 
delegasjonsfordeling i kommende år.  
 
R - 23/16 Informasjonssak fra sentralstyret – IPP-poeng og komité (Sak R-23/16) 
 
Sentralstyret har hatt noen runder tidligere anngående IPP og poeng.  
Sentraltyret har ved flere anledinger tidligre foreslått at arrangering av IPP skal gi poeng i 
leirsyklusen. Sentralstyret ønsker ikke lenger å fronte dette, da oppslutningen ikke er stor nok 
for verken arrangering eller deltakelse i programmet. Sentralstyret kommer derimot til å legge 
frem et forslag på Landsmøtet om å legge ned IPP-komiteen. Det går fortsatt an å søke på 
IPP, men dette vil da ikke administreres av en komite.  
 
Sentralstyret avklarer hvordan dette påvirker Hordaland som tidligere har blitt bedt om å 
arrangere IPP. 
 
R - 24/16 Leirsyklus: Leirer 2018 og fremover 
 
Oppdatert versjon av Leirsyklus  
 
Status 2018: 
 
Barneleir: 
Hordaland 
Oslo&Akershus 
Rogaland 

http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-20-16-A-Poengfordeling-.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-20-16-B-Delegasjonsoversikt-Barneleir-2017.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-20-16-C-Delegasjonsoversikt-Step-Up-2017.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2017/01/R-20-16-B-Delegasjonsoversikt-Barneleir-2017.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2017/01/R-20-16-C-Delegasjonsoversikt-Step-Up-2017.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/11/Egene-leirer-2017.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-23-16-Informasjonssak-fra-sentralstyret-%E2%80%93-IPP-poeng-og-komit%C3%A9.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/11/Leirsyklus-oppdatert-pr.04.11..pdf
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Vest-Agder 
Buskerud 
Østfold 
 
Step Up: 
Hordaland 1 
Hordaland 2 
Trøndelag 
Hedmark 
Vestfold 
 
Youth Meeting: 
Hordaland 
Oslo&Akershus 
 
 
Sentralstyet orienterer om at det er flere lag i CISV Norge som ønsker å arrangere Youth 
Meeting enn det antall Youth Meeting Norge får mulighet til å arrangere av CISV International. 
Sentralstyret i samarbeid med Youth Meeting komiteen vil frem mot RSM Vår, se på hvordan 
de Youth Meetingene CISV Norge får arrangere, skal prioriteres.   
 
Hordaland og Østfold gjorde endringer.  
 
Leirsyklusen er vedtatt.  
  
 
R - 25/16 Internasjonal forsikring:  
I 2016 ble det innført ny internasjonal reiseforsikring. Sentralstyret ønsker å høre 
fylkeslagenes erfaring med denne.  
 
Erfaringene med forsikringen er negative fra de lagene som har meldt krav. Sakagangen har 
vært komplisert og tidkrevende. De fleste lagene har ikke brukt den, og har oppfordret sine 
delegajsoner til å tegne egen reiseforsikring.  
 
Hos RSM er det enighet om å behandle den internasjonale forsikringen som en back-up, og 
primært bruke egen reiseforsikring. Det at CISV Norge krever at foreldre har egen forsikring 
må skrives ned og publiseres. Sentralstyret følger opp dette videre.  
 
 
R - 26/16 Sak fra sentralstyret - Endring D-40: CISV Norges Selvassuranseordning 
(Sak R -26/16, Vedlegg R -26/16)  
 
 
Denne info-filen ble diskutert. Gjennom ulike revideringer kan vi se at den gjeldende info-filen 
ikke er i tråd med Selvassuransefondets oppreinnelige intensjon. Trond Magnus Berg påtok 
seg  å omskrive info-filen slik at den ble mer i tråd med intensjonen.  
 
Vedtak:  
Alle endringer i D-40 godkjennes slik de foreligger i Trond Magnus Berg sitt reviderte vedlegg 
pr.05.11.16, og saken kommer opp på RSM Vår 2017.  
 
Vedtatt. 
 

http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-26-16-Sak-fra-sentralstyret-Endring-D40-CISV-Norges-Selvassuranseordning.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/D-40-Oppdatert-CISV-Norges-Selvassuranseordning.pdf
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R - 27/16 Status nytt medlemssystem: 
 

A. Orienteringssak fra sentralstyret: Status nytt medlemssystem (Sak  R -27/16 
A) 

 
Økonomiansvarlig Knut A. M. Berge. orienterer om saken.  
 

B. Diskusjon: Sentralstyret ønsker å høre fylkeslagenes ønsker til et nytt 
medlemssystem (Vedlegg R -27/16 B)  
 

RSM finner det ikke nødvendig å velge et system der alt bygges fra bunnen av. Hvis man ikke 
kan finne et system som kan gi oss både søknadssystem og medlemsregister slik vi behøver 
så må man kanskje gå for to separate løsninger.  
RSM ber sentralstyret passe på at det systemet man velger kan levere de punktene de lover. 
Sentralstyret tar imot innspill frem til 16.desember.  

 
 
R - 28/16 Sak fra Nasjonal Representant (NAR): NAR skal avlegge stemme på vegne 
av CISV Norge i tre ulike saker i midten av november og ønsker innspill fra RSM om 
hva vi skal stemme. 
 

1. Accounts and Auditors Motion (Vedlegg R -28/16 A) 
2. Virtual Discussion and Voting Motion (Vedlegg R -28/16 B) 
3. EMEA Fund 

-Vedlegg R- 28/16 I (Initiativet) 
-Vedlegg R- 28/16 II (Power Point) 
-Vedlegg R- 28/16 III (Begrepsforklaring) 
-Vedlegg R- 28/16 IV (Søknadsprosess)  

 
NAR ønsker innspill på sakene som foreligger. Og får det av RSM.  
 
RSM har innspill på sak 3 om et regionalt fond. RSM vedtar at CISV Norge skal stemme mot 
dette og be om klarere rammeverk for et fond før vi kan støtte dette.  
 
 
R - 29/16 Diskusjonssak fra sentralstyret og Susanne Schröder: Retningslinjer for 
håndtering av personopplysninger (Sak R 29/16) 
 
Saken presenteres av Turid R. Dornfest med innspill fra Susanne Schröder.  
 
RSM er svært positive til dette forslaget. Det påpekes at man må veie hvor strenge reglene 
skal være opp i mot fleksibiliteten som en frivillig organisasjon behøver. Det må være 
praktisk, ikke kun prinsippielt. Hvis man lager regler så må man også kunne håndheve dem. 
Det er viktig med godt forarbeide i starten, slik at man får gode avklaringer på hvilke rammer 
man skal legge opp.  
 
Påminnelse til lagene fra Ine Annett Jomaas: Det kommer stadig ønsker om at relevant 
informasjon sendes til styremedlemmet som er ansvarlig for dette. For eksempel her forslag 
om å sende påminnelse til delegasjonsansvarlig om hvordan håndtere søkeropplysninger. Det 
krever at fylkeslagene informerer Ingrid Louise (daglig leder) om hvem som sitter i styrene 

http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-27-16-A-Orienteringssak-fra-sentralstyret-Status-nytt-medlemssystem-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-27-16-A-Orienteringssak-fra-sentralstyret-Status-nytt-medlemssystem-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-27-16-B-Diskusjonssak-Medlemssystem.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-28-16-A-Accounts-and-Auditors-Motion-Nov-2016-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-28-16-A-Virtual-Discussion-and-Voting-Motion-Nov-2016-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-28-16-I-Initsiativet-20160415.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-28-16-II-Power-Point-20160416.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-28-16-III-Begrepsforklaring.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-28-16-IV-S%C3%B8knadsprosess.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-29-16-Diskusjonssak-fra-sentralstyret-og-Susanne-Schroder-Retningslinjer-for-handtering-av-personopplysninger-1.pdf
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deres, med hvilket verv og oppdatert kontaktinformasjon.  
   
 
R - 30/16 Orienteringssak fra sentralstyret: Sårbarhetsanalyse i forhold til 
støtteordninger for CISV Norge (Sak R 30/16) 
 
Dette er en oppfølging fra RSM høst 2015. Det har blitt sett på hvilke støtteordninger vi 
mottar i dag. Sentralstyret har vært i dialog med Landsrådet for Norges Barne- og 
ungdomssorganisasjoner (LNU). Det fremkommer i vurderingen er at det ikke er stor risiko for 
at driftsstøtten forsvinner, men når det gjelder prosjektstøtte er dette mer usikkert.  
 
RSM ønsket tydeligere kommunikasjon fra sentralstyret at innspillet ble hørt og at denne 
saken kom opp. RSM foreslo at en slik sårbarhetsvurdering burde være et fast punkt i 
årsmeldingen til Landsmøtet.  
 
 
R - 31/16 Sak fra CISV Trøndelag: Økonomisk risikovurdering (Sak R 31/16) 
 
Hilde Fjellvær presenterer saken på vegne av Trøndelag: Ønsker at sentralstyret skal foreta 
scenario-vurderinger. (Hva gjør vi hvis X inntrer.)  
 
Innspill fra RSM er at dette er en fornuftig og gjennomførbar sak. Det er sunt at 
organisasjonen har tenker om inntekter, faste og variable kostnader. Samt hvilke likvide 
midler vi til enhver tid bør ha, i tilfelle frafall av støtteordninger. Økonomien er grunnlaget for 
all drift i organiasjonen. Det er viktig at man skiller på driftsmidler og prosjektmidler.  
 
Vedtak: Vedtatt – sentralstyret skal utarbeide en økonomisk risikovurdering i henhold til 
saken presentert. Dette skal være gjort innen rimelig tid. 
 
 
R - 32/16 Diskusjonssak fra sentralstyret: Utredning framtidig drift av IT-systemer i 
CISV Norge (Sak 32/16) 
 
Et sentralt moment i saken er hvor mye kompetanse det skal ligge på frivillige og hvor mye 
kompetanse man skal kjøpe seg. Det er en risiko å legge dette tilfrivillige som kan forsvinne, 
men man vil heller ikke binde opp mer kapital enn man må. Det er ikke snakk om at man 
behøver kompetanse på å holde nettsidene i gang, da dette er noe man allerede kjøper, men 
snakk om utvilking og oppdatering av nettsidene. 
 
Sentralstyret har fått organisasjonens tillit til å drive organisasjonen. De kan sette sammen en 
webgruppe. Sentralstyret kan gjøre dette uten å overskride mandatet sitt, så lenge de 
oppfyller et oppdrag som de er gitt i Strategi- og Handlingsplan og dette ikke har  
budsjettimplikasjoner. 
 
En annen diskusjon som kom ut av denne saken er hva nettsidenes funksjon skal være, og 
hvert lag må her finne ut av sine behov. 
 
 
R - 33/16 Vedtakssak fra sentralstyret: Risk Management Regioner (Sak 33/16) 
 
Fredrik Joachim Gjestland presenterer saken.  
 
Det er enighet i RSM om at dagens løsning med én sertifisert Risk Manager per lag er 

http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-30-16-Orienteringssak-fra-sentralstyret-S%C3%A5rbarhetsanalyse-i-forhold-til-st%C3%B8tteordninger-for-CISV-Norge-4.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-31-16-Sak-fra-CISV-Tr%C3%B8ndelag-%C3%98konomisk-risikovurdering.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-32-16-Utredning-framtidig-drift-av-IT-systemer-i-CISV-Norge-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-33-16-Vedtakssak-fra-sentralstyret-Risk-Management-Regioner.pdf
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komplisert for CISV Norge siden vi har så mange lag.  CISV Norge må passe på at vi oppfyller 
de internasjonale kravene, men vi kan se på om det kan være samme Risk Manager for flere 
lag, eller om man kan ha ulike nivå av Risk Managers. Noen som er lokale trenger kanskje 
ikke like mye trening som noen som har mer overordnet ansvar for flere lag. Strukturen på 
hvordan eventuelle regioner skal inndeles er en utfordring man må se på.  
 
Avstemming: Vedtatt.  
 
 
R - 34/16 Vedtakssak fra sentralstyret: Forslag om å gjøre CISV Norge til en 
fradragsberettiget organisasjon, og eventuell fordelingsnøkkel for midler dersom 
CISV Norge blir godkjent som fradragsberettiget organisasjon (Sak R 34/16, 
Regneeksempel) 
 
Knut A. M. Berge. presenterer saken: Det er det sentrale leddet som må stå som ansvarlig.  
På sikt kan man spesifisere nøyaktig hva pengene kan gå til, men vi må gå før vi kan løpe.  
Sentralstyret ønsker å få et vedtak om at økonomiansvarlig og daglig leder kan få søke om 
dette.  
 
Vedtak: Vedtatt.  
 
 
R - 35/16 Orienteringssak fra sentralstyret: Nettbutikk og status varelager (Sak R 
35/16) 
 
Knut A. M. Berge presenterer saken.  
 
RSM tar opp at det er viktig å ha effekter for å profilere organisasjonen. Det er viktig å skille 
på det økonomiske i dette og dette med profilering. Det medfører økonomisk risiko for 
organisasjonen å sitte på et stort varelager. Lagene kan bidra med kontakter til andre 
leverandører som kan levere effekter til en grei pris.  
 
 
R - 36/16 Orienteringssak fra sentralstyret: Soneinndeling av avgifter (Sak R 36/16) 
 
Sentralstyret ønsker at lagene skal sende inn informasjon til Økonomiansvarlig på kostnader 
for billetter og datoer for bestillinger slik at man kan lage enda bedre statistikk på dette. 
Gjerne historikk på dette også.  
 
 
R - 37/16 Budsjett 2017 – presentasjon (Budsjett, Noter og avgiftsoppsett) 
 
Knut A. M. Berge  presenterer og informerer om endringer i budsjettet, foretatt etter at 
sakspapirene ble publisert. 
 
Endringene er som følger:  
 

Hovedendring: 
Det var en feil i budsjettet fra 2016 hvor kostutjevning fra Barneleir kun hadde effekt 
per delegasjon og ikke per deltager. Den var kun ganget med antall delegasjoner og 
ikke antall deltagere.  
 

http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-34-16-Vedtakssak-fra-sentralstyret-Forslag-om-%C3%A5-gj%C3%B8re-CISV-Norge-til-en-fradragsberettiget-organisasjon-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-34-16-Regneeksempel-gaveordning.xlsx
http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-35-16-Orienteringssak-1.pdf
http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-35-16-Orienteringssak-1.pdf
http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-36-16-Soneinndeling-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-37-16-Budsjett.xls
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-37-16-Noter-og-avgiftsoppsett.docx.pdf
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Det var også endringer i investeringskostnad for medlemssytem fra 250.000 til 
50.000.  

 
 
Budsjett må sees i sammenheng med foregående sak om soneinndeling. Det anbefales at 
lagene i Norge utveksler erfaringer med å ha faste priser og utjevning over flere år. 
 
 
R - 38/16 Komitéplaner 2017 – presentasjon og vedtak (Komitéplaner, Vedlegg til 
komiteeplan Juniorkomiteen) 
 
Juniorkomiteens plan ble behandlet for seg selv grunnet eget vedlegg med strategisk 
satsning. Line Undset (leder juniorkomiteen) kom for å presentere komiteens forslag til 
strategisk satsning og Line Undseth tok i mot innspill/spørsmål/tilbakemeldinger.  
 
Vedtatt. 
 
RSM ønsker at det skal defineres hva disse juniorene forplikter seg til hvis de mottar støtte 
Vedtak: 

● Først den strategiske satsningen til Juniorkomiteen:  
o Det legges inn en pott i budsjettet med forbehold om at det utarbeides 

retningslinjer sammen med utviklingsansvarlig for innvilgelse av søknad. 
 
 
De resterende komitéplanene hadde Susanne Schröder innspill/tilbakemeldinger/spørsmål 
til. Oppsummert gikk disse ut på at komiteene må ta hensyn til hvilke kostnader som er 
realistiske i forhold til komiteens sammensetning på de ulike arrangementetne de har inne i 
sin komiteeplan. RSM støttet endringsforslagen.. 
  

● Resten av planene vedtas med de endringer som er kommet inn.  
 
Vedtatt. 
 
 
R - 39/16 Budsjett 2017 – vedtak 
 
Vedtatt.  
 
Budsjett slik det ble vedtatt.  
 
 
R - 40/16 Revidering / Oppdatering av info-filer:  
 

A. Vedtakssak fra sentralstyret: Feil info-filer lastet opp på nettsidene etter vår 
RSM 2014 (Sak R 40/16 A)  

 
Ine Annett Jomaas orienterer om saken. Ønsket er at sentralstyret skal få lov til å legge inn de 
revideringer som tidligere har blitt godkjent på nettsiden.  
 
Innspill/spørsmål/tilbakemeldinger:  

● Kontrollkomite: Hva gjør sentralstyret for å sikre at dette ikke skjer igjen? Utarbeide en 
sak om dette til RSM Vår.  

http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/Samlet-komiteeplaner.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/Vedlegg-til-komiteeplan-Juniorkomiteen.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/Vedlegg-til-komiteeplan-Juniorkomiteen.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2017/01/Vedtatt-Budsjett-2017-til-RSM-05.11.16.xls.xlsx
http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-40-16a-Manglende-oppdateringer-av-info-files-p%C3%A5-nettsiden-til-CISV-Norge-1.pdf
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● Ann-Elisabeth: Er det noe som er svært som vi behøver å informeres om? Ta det på e-
post i etterkant.  

 
Vedtak: Sentralstyret kan endre info files på nettsiden slik at de reflekterer endringer fra 
tidligere RSM.  
 
Vedtatt.  
 
 

B. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag: Sletting av info-filer (Sak 
40/16 B ) 

 
RSM takker Susanne Schröderfor innsatsen. 
 
Vedtak: Forslaget om å slette fremlagte info-files godkjennes.  
 
 Vedtatt.  
 

 
C. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag: “Tittelvask” av info-filer 

(Sak 40/16 C) 
 
Det har kommet et par endringer til fra Susanne Schröder som ikke foreligger i sakspapirene, 
disse presenteres og er lagt ved som vedlegg til dette referatet.  
 
Vedtak: Tittelendringene, men de endringer som har blitt presentert godkjennes.  
 
 Vedtatt.  
 
 

D. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag, med bidrag fra Youth 
Meeting komiteen, Informasjonskomiteen og Mosaikk-komiteen: Revidering 
av info-files arbeidsbeskrivelser (Sak 40/16 D, Arbeidsbeskrivelser) 

 
Vedtak: De reviderte arbeidsbeskrivelsene godkjennes.  
 
Vedtatt 
 
 

E. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag: Reviderte og nye attester 
(D-65) (Sak 40/16 E, Reviderte attester) 

 
Vedtak: De reviderte og nye attestene i D-65 godkjennes.  
 
Vedtatt 
 
 
 
R - 41/16 Eventuelt  
 
Eventuelt fra Kari-Anette: Hvordan løse utfordringene med å få fri fra skolen for å delta 
på vinterleir?  
 
Det har blitt jobbet med dette på ulike måter. Tidligere daglig leder jobbet mye med dette, 

http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-40-16B-Info-files-som-b%C3%B8r-fjernes.pdf
http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-40-16B-Info-files-som-b%C3%B8r-fjernes.pdf
http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-40-16C-Omstrukturering-og-tittelvask-p%C3%A5-Info-Files-lagt-ut-p%C3%A5-www.cisv_.no-ressurser-1.pdf
http://evs.cisv.no/wp-content/uploads/sites/22/2016/10/R-40-16D-Endring-av-Info-file-D-22-til-og-med-D-33-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/Alle.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/R-40-16-E-Reviderte-og-nye-attester-1.pdf
http://cisv.no/wp-content/uploads/2016/10/Reviderte-D-65.pdf
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spesielt opp mot Asker kommune. I tillegg har ressurser i fylkeslag og sentralstyret jobbet 
med å kartlegge hvilke læreplanmål som dekkes av å reise på leir. Kontoret har en 
bekreftelse på deltagelse tilgjengelig som man kan be om å få.  
 
Man må dessverre ha en dialog med hver enkelt skole rundt dette. Det er opp til rektor på 
skolen å avgjøre. Det går ann å prøve å avtale med skolen at man skal bruke det man lærer 
på leir til å skrive en rapport eller holde et innlegg for resten av klassen. Ulike løsninger på 
ulike skoler.  
 
Eventuelt fra Turid Målseid : Hvis noen har nylig reviderte vedtekter så ønsker Sogn & 
Fjordane å motta.  
 
Trøndelag har nylig revidert sine, de ligger tilgjengelig på Trøndelag sine nettsider.  
 
 
RSM Høst 2016 hevet.  
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
 
Vedlegg 1.  
 
Vedlegg til sakspapirene til  R- 40/16 C:  
Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag: “Tittelvask” av info-filer 
 
Endringer og tilføyelser er markert med rød skrift. 
  
R-40/16 C Omstrukturering og tittelvask 

· D-3 Adresseliste - Lokale Risk Managere (siste ord mangler) 
· D-46 blingset jeg på. Dersom "bokstavnummereringen" skal være konsekvent må info-

filene navngis slik: 
o   D-46-A Kriterier for utvelgelse og sammensetning av stab 
o   D-46-B Retningslinjer for reisestøtte for internasjonale stabsmedlemmer 

til STAS 
 
 
R-40/16 E Reviderte og nye attester 

· D-65-H Bekreftelse Leder Interchange (siste ord mangler) 
· D-65-L Bekreftelse Stabsmedlem Seminarleir 

o   I parentesen i første setning bør Seminarleir ha stor bokstav 
o   I siste setning bør det stå nasjonal stabstrening (endret fra ledertrening) 

· D-65-J Bekreftelse Stabsmedlem Youth Meeting 
I siste setning bør det stå nasjonal stabstrening (endret fra ledertrening) 
 


