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Velkommen til CISV Norges Høstmøte 2017! 
- Høstens vakreste CISV-eventyr!  

Tema for Høstmøtet er bærekraftige fylkes- og lokallag, og i år har vi ekstra 
fokus på organisasjonsutvikling.  

På Høstmøtet tilbyr CISV Norge ulike kurs og bolker for alle CISV-medlemmer. 
Uansett hvilken rolle du har i vår organisasjon - om du er styremedlem, forelder, 
junior, komitémedlem eller bare er nysgjerrig og vil finne din fremtidige rolle - er 
Høstmøtet stedet for deg. Her er noe for enhver smak!  

Fullt program kan du finne her: http://hm.cisv.no/program (Det kan dukke opp 
nye godbiter i programmet etter hvert, så stay tuned!).  

Les mer om de ulike tilbudene på side tre i denne invitasjonen. 

 

Når og hvor? 
Høstmøtet arrangeres fra 10.-12. november på Comfort Hotel Runway (samme 
som i 2013, 2014, 2015 og 2016). Men for de fleste vil det være nok å delta 11.-
12.november.  

Hvem skal komme på fredagen? 

• alle som skal delta på RSM 
• de som skal delta på Kurs for tillitsvalgte, Leirstartseminar eller LIC-

trening, og som ønsker eller trenger en introduksjon til CISV (ideolgi, 
historie, hva vi driver med og metoder vi bruker i våre aktiviteter). 

Hvem skal delta fra lørdag?  
- alle som ikke skal på RSM eller 
- de som skal delta på Kurs for tillitsvalgte, Leirstartseminar eller LIC-trening og 
som ikke behøver en introduksjon til CISV 
- alle juniorer 
- alle som ønsker å delta på de andre bolkene som tilbys på Høstmøtet 

Høstmøtet fra lørdag til søndag tilbys altså for alle medlemmer i CISV Norge 
som ønsker en inspirerende CISV-helg.  

 
 
Hva koster det å delta? 

 
For de som skal delta på fra fredag til søndag: 

• Pris for de født i 1994 eller senere: NOK 2500,- 
• Pris for de født i 1993 eller før: NOK 3000,- 

http://hm.cisv.no/program
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• Prisene inkluderer reise og opphold fra fredag til søndag 
• Ønsker man enkeltrom må man betale 500 kr ekstra. 

For Leir Kick-Off så dekkes reise og opphold for ett leirkomitémedlem og ett 
stabsmedlem for de lagene som skal arrangere leir i 2017 (sender man to 
stabsmedlemmer får man bare dekket for én av dem). 

Det er viktig at du gjør ditt ytterste for å få reisen din så billig så mulig. I tillegg 
må du ta vare på kvitteringene, slik at CISV Norge kan få regnet ut om du skal få 
betalt tilbake penger eller om du blir fakturert for oppholdet. 

For de som skal delta fra lørdag til søndag:  

• Pris for de født i 1994 eller senere: NOK 2000,- 
• Pris for de født i 1993 eller før: NOK 2500,- 
• Prisene inkluderer reise og opphold fra lørdag til søndag 
• Ønsker man enkeltrom må man betale 250kr ektra. 

Det er viktig at du gjør ditt ytterste for å få reisen din så billig så mulig. I tillegg 
må du ta vare på kvitteringene, slik at CISV Norge kan få regnet ut om du skal få 
betalt tilbake penger eller om du blir fakturert for oppholdet. 

 

Hvor er det mer informasjon? 

På denne bloggen kan du finne informasjon om årets Høstmøte: 
http://hm.cisv.no/  

Utforsk de ulike sidene for å lese programmet og finne ut hva du ikke kan gå 
glipp av. 

Påmeldingsskjemaet finner du også her:   

https://cisvnorge.wufoo.eu/forms/hastmatet-2017-pamelding/ 

  

Det er en premie til de 7 første som melder seg på, så det er ingen grunn til å 
vente med å sende inn din påmelding!  

CISV Norge håper så mange som mulig har mulighet til å delta på årets 
Høstmøte. Dette er et spesielt nyttig seminar for de som er nye i fylkes- og 
lokallagstyrer, og derfor er det fint om dere videreformidler informasjon om 
møtet til potensielle nye styremedlemmer, selv om de ikke nødvendigvis er valgt 
inn ennå. 

 

Vi ber fylkes- og lokallagsledere merke seg at fristen for å sende inn saker til 
RSM er satt til 11. oktober.  

http://hm.cisv.no/
https://cisvnorge.wufoo.eu/forms/hastmatet-2017-pamelding/
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Programmet: 
 
Hva er de ulike kursene som tilbys på Høstmøtet?  

 

Leirstartseminar 
Leirstartseminaret er for leirkomité og stab i fylkeslag som skal arrangere leir i 2018. 
Arrangerende fylkeslag skal sende deltagere på seminaret, og det er ønskelig at dette 
er leirkomitéleder og leirleder. 

Dette er et oppstartsseminar hvor det vil bli gitt konkrete tips og retningslinjer for 
leirarrangering, samt mulighet for leirkomité og stab for å starte samarbeidet og 
planleggingen rundt leir.  

Det vil bli anledning til å stille spørsmål om alt du lurer på rundt leir! Det vil bli 
fellesbolker med idémyldring og erfaringsutveksling, og tid til arbeid sammen mellom 
leirkomité og stab for å være best mulig forberedt til leiren. 

CISV Norge dekker reise- og oppholdskostnader for ett leirkomitémedlem og ett 
stabsmedlem per arrangørlag. Reiseutgiftene for de to må sendes inn til CISV Norge 
etter Høstmøtet. Hvis leirkomitéleder eller leirleder ikke kan delta, anbefales det at et 
annet komité- eller stabsmedlem deltar.  

Det anbefales at flere fra leirkomiteen eller staben deltar på seminaret, og 
leirkomitéledere for leire som skal arrangeres i 2019 er også velkommen til å delta, men 
kostnadene må dekkes av fylkes-/lokallagene selv! 

 

Kurs for tillitsvalgte  
Dette kurset er for alle dere som er styremedlemmer i et lokallag eller fylkeslag, enten 
dere nylig er valgt inn i styret eller har noe, mye eller omfattende erfaring. Kurset er 
også åpent for andre interesserte, f.eks. deg som vurderer å stille til valg i styret eller å 
bidra i en komité.  

Tema som vil bli tatt opp på kurset er: 

• Intro til CISV (valgfri bolk på fredagen) 
• Fredsutdanning 
• Meg i styret 
• Styrearbeid/Foreldretrening 
• Styrearbeid/Året i CISV  

Om dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med 
organisasjonsutviklingskomiteen på organization.list@no.cisv.org  

Vi oppfordrer alle styremedlemmer, nye og gamle til å delta. Hvis dere er flere i samme 
styre som deltar, kan dere få ekstra mye ut av seminaret.  

 

mailto:organization.list@no.cisv.org
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LIC- trening 
Dette er et kurs for Lokale Interchange Koordinater (LICs) og deler av det er også for 
de som er nysgjerrige og ønsker å gjennomføre en Interchange en gang i fremtiden. Se 
programmet for å se hvilke bolker som er åpne og hvilke som er ment kun for de som 
skal ha Interchange i 2018.  

Her vil man gjennomgå temaer som blant annet: Hva er Interchange, gjennomføring av 
Interchange, skjemaer, foreldretrening og økonomi samt mer. 
 

Juniorløypen 
Juniorløypen er for alle juniorer i CISV Norge, dvs. alle våre flotte medlemmer mellom 
16 og 21 år! I denne løypen vil det være bolker spesifikt rettet mot deg som junior for å 
gi deg inspirasjon og påfyll til din rolle i fylkes- og lokallag.  

 
 

Hva tilbys utenom disse kursene? 
I tillegg til disse kursene vil vi ha noen bolker som er felles, og noen som går parallelt 
slik at man kan velge litt selv hvilke tema man ønsker å fordype seg i. Med andre ord, 
det er inspirasjon å høste for alle!   

(pun intended ;p) 

  

Programmet varer til kl 16:30 på søndag. 

  

  

 


