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Endring Høst RSM 2004 

Endring Vår RSM 2011 
Endring Høst RSM 2016 
Endring Vår RSM 2017 

 

 
Retningslinjer for uttak av juniorledere (JC) 
 

Retningslinjer for fordeling av juniorlederplasser 
 
På RSM høst opplyses hvert fylkeslags juniorlederplasser for kommende år basert på følgende 
retningslinjer: 
  

1. Fylkeslagene tildeles for kommende år 1 juniorlederplass for hver: 

a. Barneleir arrangert i fireårsperioden bestående av de to foregående årene, 
inneværende år og det kommende år  

b. Step Up arrangert i toårsperioden bestående av foregående og inneværende år. 

 
2. 50% av plassene som tildeles fylkeslaget skal være jenteplasser, 50% skal være 

gutteplasser, dette fordi CISV Norge tildeles ca 50/50 gutte- og jenteplasser.  Hvis man 
har fått jenteplass som første plass det ene året, får man gutteplass neste år osv., se 

listen nederst. 
 

3. Hvert fylkeslag mottar kort tid etter 1. desember sine juniorledersøknader, og skal innen 
Januarmøtet, hvis annet ikke er avtalt, sende liste over sine juniorlederkandidater i 
prioritert rekkefølge, enten med separate jente og guttelister, eller en felles liste der 
annenhver plass er henholdsvis jente og gutt, der første plass er i henhold til listen 
nederst. Fylkeslag som ikke sender inn listen over søkere innen denne fristen, mister sine 

plasser. De fylkeslag som ikke har kvalifiserte søkere av rett kjønn mister plassene, og 
disse går inn i ”potten” som fordeles i punkt 5. 

 
4. Fylkeslagene må påse at internasjonale regler følges; 

a. Ingen kan være juniorleder på barneleir mer enn én gang 
b. Juniorleder skal være fylt 16 år når leiren starter, men ikke være fylt 18 år.   

 

5. Dersom det er overskytende juniorlederplasser, tildeles de først til fylkeslag som ikke 
fikk tildelt alle plassene de var berettiget foregående år. Dersom det er ytterligere 
juniorlederplasser, trekkes disse mellom fylkeslag som har ytterligere søkere, på en slik 
måte at det i loddtrekningen er med så mange lapper med fylkeslagets navn som det er 
overskytende søkere fra fylkeslaget. 

 

6. Dersom det er for få invitasjoner i forhold til hvor mange plasser fylkeslagene er 
berettiget til i henhold til punkt 1, avgir fylkeslag med to eller flere plasser av sine plasser 
som følger: 

a. Alle fylkeslag som har flere enn to juniorlederplasser gir i synkende rekkefølge 
fra seg inntil 25% av sine plasser, avrundet oppover, på en slik måte at et 
fylkeslag ikke kan få færre plasser enn neste på listen mindre lagene hadde like 
mange plasser forut for reduksjonen. I dette fall trekkes rekkefølgen fylkeslagene 

gir fra seg plasser.. 
b. Deretter gir fylkeslag med to plasser fra seg til sammen 25% av sine plasser, 

avrundet oppover. Rekkefølge mellom fylkeslagene avgjøres ved loddtrekning. 
c. Dersom dette ikke er nok, gjentas prosedyren opptil 50% reduksjon – nå med 

avrunding nedover.   
 

7. På januarmøtet skal programansvarlig i samarbeid med barneleirskomiteen foreta 
trekning av juniorlederplasser i henhold til disse retningslinjer.  Det skal samtidig trekkes 
reserveliste i henhold til punkt 5. 
 

8. Dersom en juniorleder som er tildelt plass sier fra seg plassen, praktiseres følgende: 
a. Overskuddssøkere av samme kjønn fra samme fylkeslag blir prioritert fra 
venteliste om søkere fra det aktuelle fylkeslag trekker seg. 

b. Når det ikke er flere søkere av riktig kjønn på venteliste fra det aktuelle 
fylkeslag, går plassen videre til den som står øverst på ventelisten, uavhengig 
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av fylkeslag. 
9. Søknader mottatt etter sentralstyrets trekning og fordelingsmøte havner nederst på 

ventelistene. Fylkeslagene kan ikke sette opp flere juniorledersøkere på venteliste etter 

Sentralstyremøtet der trekningen av juniorledere er foretatt. 
 

 
 

Kjønnsfordeling for første juniorlederplass per fylkeslag for de respektive år, ref. pkt 2. 

           

           

Fylkeslag / år 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023   

Buskerud J G J G J G J G J 

Finnmark  G J G J G J G J G 

Hedmark  J G J G J G J G J 

Hordaland  J G J G J G J G J 

Oppland  G J G J G J G J G 

Oslo & Akershus  J G J G J G J G J 

Rogaland  J G J G J G J G J 

Sogn& Fjordane  J G J G J G J G J 

Trøndelag  G J G J G J G J G 

Telemark  G J G J G J G J G 

Troms  G J G J G J G J G 

Østfold  J G J G J G J G J 

Vestfold G J G J G J G J G 

 

 
 


