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Oversikt over internasjonale, nasjonale og regionale kurs og møter, og diverse støtteordninger fra CISV Norge. 
 

Aktivitet Når Diverse informasjon Får/kan få dekket Hvordan søke om støtte 
STAS Vår Stabstreningsseminar for alle som skal være stab 

på Barneleir, StepUp, Youth Meeting og IPP i 

inneværende år. Det holdes et seminar for hele 

landet. Det samme gjelder for egen 

Mosaikktreningsseminar. 

Alle reise- og oppholdskostnader 

for staber på årets leire blir 

dekket. I tillegg dekkes ett 

internasjonalt stabsmedlem per 

leir med inntil kr 2.000,- mot 

dokumentasjon. 

 

Spesifisert reiseregning sendes samlet 
til CISV Norge for alle lagets 
deltakere. (Deltagerene sender 
reiserregning til eget lag). Om man 
skal stabe for annet lag, er det laget 
man skal stabe for som gjelder. 

LTS Vår Ledertreningsseminar for alle som i inneværende 

år skal være leder eller juniorleder på Barneleir, 

StepUp, Interchange og Youth Meeting. LTS blir 

arrangert regionalt. 

Alle reise- og oppholdskostnader 

for fylkeslagets deltakere blir 

dekket. 

Spesifisert reiseregning sendes samlet 
til CISV Norge for alle lagets 
deltakere. (Deltagerene sender 
reiserregning til eget lag) 

NEO Høst Nettverk, Engasjement og Oppfølgingsseminar for 

alle som har vært deltager på Seminarleir, Youth 

Meeting (+16 år) eller IPP, leder, juniorleder eller 

stab på Barneleir, Interchange, StepUp, Youth 

Meeting, IPP eller Mosaikk-prosjekter. 

Alle reise- og oppholdskostnader 

for fylkeslagets deltakere blir 

dekket. Dette gjelder ikke 

internasjonale stabsmedlemmer. 

Spesifisert reiseregning sendes samlet 
til CISV Norge for alle lagets 
deltakere. (Deltagerene sender 
reiserregning til eget lag) 

Seminarleirtrening Første 

halvdel av 

påsken 

Delegattrening for seminarleirdeltakere. 

Arrangeres sammen med NJC. 
Alle reise- og oppholdskostnader 

for fylkeslagets deltakere blir 

dekket. 

Spesifisert reiseregning sendes til 

CISV Norge for alle lagets 

deltakere. (Deltagerene sender 

reiserregning til eget lag) 

SUDT Vår Treningsseminar for deltakere med ledere på Step 

Up.  
Alle reise- og oppholdskostnader 

for fylkeslagets deltakere blir 

dekket. 

Spesifisert Reiseregning sendes 

samlet til CISV 

Norge for alle lagets deltakere. 
(Deltagerene sender reiserregning til 
eget lag) 

  

Endring på RSM Vår 2004 

Endret på RSM Vår 2009 

Endret på RSM Høst 2010 

Endret på RSM Høst 
Endret på RSM Vår 

2013 
2017 
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Youth Meeting –
trening  

Vår 
 

Treningsseminar for 14-15 års delegater med 
ledere.  

Alle reise – og oppholdskostnader 
for fylkeslagets deltakere blir 
dekket.  

Spesifisert reiseregning sendes 
samlet til CISV Norge for alle lagets 
deltakere. (Deltakerne sender 
spesifisert reiseregning til eget lag) 
 

Kurs for tillitsvalgte Januar Kurs for nye styremedlemmer i fylkes- og lokallag Det   er   reiseutjevning   for   alle 

deltakerne. 

Pott fra CISV Norge vil gå inn i 

den totale reiseutjevning. 

En oversikt over reisekostnader for 

alle  fylkeslagets  deltakere  skal 

sendes til CISV Norge. Fylkeslaget vil 

deretter motta en faktura eller en 

innbetaling   fra   CISV   Norge.  

Leir Kick-Off Høstmøte Seminar for leder av hver leirkomité og én fra 
staben. 

Reise- og oppholdskostnader for 2 

personer fra hver av årets leire. 
Spesifisert seiseregning sendes til 
CISV Norge for personene som har 
deltatt  på seminaret. 

Leirlederseminar Mai/juni Seminar for leirledere i Norge Reise og oppholdskostnader  Reiseregning sendes til CISV Norge av 
deltakerne 

RSM LM og 
Høstmøte 

Representantskapsmøte. Leder av hvert fylkeslag 

møter. 
Ingen støtte mulig å få fra CISV 

Norge. 
Se LM og Høstmøte for oppgjør.  

Landsmøte April Landsmøte.  Samtlige medlemmer av CISV har 

møterett. 
Ingen støtte mulig å få fra CISV 

Norge. Det er reiseutjevning for 

inntil 3 deltakere pr. fylkeslag.  

Komitéleder, Sentralstyret og 

ansattes utgifter dekkes. 

komitéleder dekkes normalt kun 

lørdag til søndag. 

En oversikt over reisekostnader for 3 

personer skal sendes til CISV Norge. 

Fylkeslaget vil deretter motta en 

faktura eller en innbetaling fra CISV 

Norge for reiseutjevning. 

Høstmøte Høsten Multiseminar  med  ulike  tema  og  workshop  for 

aktive  medlemmer  i  fylkes-  og  lokallag  samt  i 

nasjonale komitéer. 

Er  fast  pris  per  deltaker  som 

inkluderer reise og opphold, det 

overskytende beløpet blir dekket 

av CISV Norge. 

En oversikt over reisekostnader for 

ale fylkeslagets  deltakere  skal 

sendes til CISV Norge. Fylkeslaget vil 

deretter motta en faktura eller en 

innbetaling fra CISV Norge. 

MaMo Høstmøte Samlet  idéverksted  for  alle   lokale 
Mosaikkansvarlige. 

Se Høstmøte Se Høstmøte 
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EJBM Andre 

halvdel av 

påsken 

Europeisk juniormøte. Informasjon fås hos 
Juniorkomiteen 

CISV Norge har en pott for støtte 
som det er mulig å søke på. Støtte 
kan fås til reise- og 
oppholdskostnader for møtet. 

CISV Norge gir støtte til 
enkeltpersoner. Søknadsfrist er 1. 
mars. 

NJC Første 

halvdel av 

påsken 

National Junior Camp. For alle medlemmer i CISV 

mellom 16 og 18 år (videregående skole). 
Deltakerne betaler en fast pris for 

deltakelse som varierer ut fra hvor 

deltakeren kommer fra. De dekker 

selv reisekostnader.  

CISV Norge gir støtte til 

enkeltpersoner. Søknadsfrist er 1. 

mars. 

RTF  Hele året Trening for alle medlemmer i CISV. Åpen 

for alle medlemmer av CISV. 
CISV Norge har en pott for støtte 

som  det  er  mulig  å  søke  på. 

Støtte kan fås til reise- og 

oppholdskostnader for møtet. 

CISV     Norge     gir     støtte     til 

enkeltpersoner.  Søknadsfrist  er  1. 

mars. 

IJBC August International   Junior   branch   Conference.   Årlig 

konferanse for alle medlemmer av CISV under 25 

år. Informasjon fås hos Juniorkomiteen. 

CISV Norge har en pott for støtte 

som  det  er  mulig  å  søke  på. 

Støtte kan fås til reise- og 

oppholdskostnader for 

konferansen. 

CISV     Norge     gir     støtte     til 

enkeltpersoner.  Søknadsfrist  er  1. 

mars. 

Diverse 
møter/kurs  i  regi 

av LNU 

Hele året Informasjon  sendes  kontinuerlig  ut  av  LNU  og 

CISV Norge. 
Arrangement i regi av LNU er i 
stor grad dekket av LNU, men 

CISV  Norge  kan  dekke 
egenandeler til enkeltpersoner. 

CISV Norge gir støtte til 
enkeltpersoner. Søknadsfrist er 1. 
mars. 
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Oppsummering: 
 

 
 

Hva gjør fylkeslagene? 

 
Bestiller og betaler fly-/buss-/tog-/ båtbilletter. (Reisen må foregå på billigst måte og på billigst billettype). 

Sender søknad om støtte til CISV Norge der dette er nødvendig. 

Sender regning til CISV Norge for utlegg til reisekostnader. Regningen må spesifiseres på person, aktivitet, hvilken type leir det gjelder (Barneleir, Step Up, Interchange,  

Youth Meeting, IPP, Seminarleir) transportmiddel og beløp. 

 
Hva gjør CISV Norge? 

 
Betaler for oppholdskostnadene. Eventuelt fakturerer oppholdskostnader til fylkeslaget der dette ikke blir dekket. 

Beregner reiseutjevning, og deretter fakturerer/utbetaler til fylkeslagene. 

Betaler innkomne krav fra fylkeslagene. (Penger fylkeslagene har rett til å få tilbake men ikke sender regning for vil forbli på CISV Norge sin bankkonto). 

Fakturerer avgifter som er avgjort etter RSM.  

 

NB! 

RSM bestemte i april 2013 at refusjonskrav fra deltakere og fylkeslag skal sendes inn til CISV Norge senest seks måneder etter at arrangementet er 

avsluttet. Refusjonskrav sendt senere enn dette vil bli avslått. 

Ved unormalt store reiseutgifter kan CISV Norge avkorte refusjonskrav. Ved slike krav må det legges ved forklaring fra den som sender inn reiseregning. 

Sentralstyret foretar så en vurdering og gir beskjed til innsender av reiseregning om denne.  

Refusjonskrav skal fylles ut på riktig måte. Se eksempel 

 

 


