REFERAT SENTRALSTYREMØTET 24.01.2010
Tilstede:

Jostein Sydnes, Sigrid Sulland, Jenny Sulland, Andreas Malkenes, Brita
Bolstad, Silje Kolbenstvedt, Julie Katrine Berg, Per Magnus Pedersen og André
Skeie

S-001/10 Referater
Referat fra Sentralstyremøte 13.11.09 ble godkjent.
Referat fra Sentralstyremøte (telefonmøte) 09.12.09 ble godkjent.
S-002/10
Postliste
Vedlagt følger postliste pr. 21.01.10.
S-003/10
Sekretariatet
 Jostein har hatt en rutinemessig medarbeidersamtale med André


Besøk på IO
Det er ønskelig at André drar på besøk til IO for å sette fokus på utfordringer i CISV
Norge og bli kjent med de ansatte på IO i Newcastle. André lager en agenda for dette
besøket.

S-004/10
Økonomi
 Økonomikomiteen har korrigert feilføringer for 2008 og 2009. Det vil bli lagt frem to
regnskap på Landmøtet, et med korrigeringer og et uten.
 Medlemskontingenten blir i år sendt ut med HyperSys. Forfall på kontingenten blir i
midten av mars.
 Momskompensasjon
Det er ikke noe nytt å melde om ordningen, venter på informasjon fra departementet.
Kommende nasjonale seminarer
S-005/10
Vinterkurset/MaMo 23.-24. januar 2010
 Det var god stemning på seminaret. Kom tilbakemeldinger om at invitasjonen kunne vært
sendt ut tidligere. Grunnet sammenslåingen av to ulike kurs, med to ulike staber er det
viktig å ha en tydelig ledelse og koordinering av kurset.
S-006/10
STAS 5.-7. februar 2010
 Det er 27 påmeldte til STAS og det er representanter fra alle stabene, både barneleir og
Summer Camp.
S-007/10
LTS 12.-14. og 19.-21. mars 2010
 Mer utfyllende informasjon blir sendt ut
 Det er ønskelig å prøve å få tak i kjøkkenstab til LTSene. André legger dette ut på
facebook.
 Stabene for LTSene er på plass.
S-008/10
NJC 26.-31. april 2010
 De er sju personer i staben på årets NJC. Det er uvanlig mange i år for å bygge opp
kompetansen for en gruppe som kan stabe NJC de neste årene.
 Det er laget en facebookgruppe der oppslutningen er stor
 For å lettere gjøre kompetanseoverføringen fra stabserfaringer på NJC, er det ønskelig at
årets stab lager en NJC-guide.
S-009/10
Landsmøtet 16.-18. april 2010
 Alle fylkeslag og koimteer som har saker til Landsmøtet må melde inn disse til
sekretariatet senest 1. mars.
 Innspill til programmet kan sendes til Jostein.
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Jostein kontakter Oslo & Akershus for å se om det er mulig å finne et billigere sted å
avholde Landsmøtet

S-010/10
ISU delegattrening 23.-25. april
 Tuva Moseng og Martine Finbak er stab. Det er ønskelig at Andreas eller Jannicke Bjerke
Falch også er med, da de har vært med på delegattreningen tidligere.
S-011/10
Leirlederseminar
 Dato er ikke satt, men blir bestemt på STAS.
S-012/10
Overlappingsseminar
 Lønningen ønskes booket helgen 3. - 5. september.
S-013/10
NEO 2010
 NEO blir enten 17.-19. eller 24.-26. september. Vi ønsker å bruke Snarøya Skole til NEO i
år også. Sigrid gir tilbakemelding om hvilken helg det blir.
S-014/10
Høstmøtet 2010
 Haraldvangen har ingen ledige helger i november, men André hører om det er ledig 29.31. oktober.
Innmeldte saker
S-015/10
Trekking av JC-plasser 2010
 Trekking av JC-plasser 2010 ble foretatt av Sentralstyret.
Fylkeslag som ikke sendte inn søknader om JC-plasser; Aust-Agder, Hedmark og Sogn &
Fjordane
Fylkeslag som sende inn søkere med annet kjønn enn fordelingen tilsa; Buskerud og
Oppland.
 Retningslinjene for trekkingen må evalueres.
S-016/10
Status barneleirsdelegasjoner 2010
 De fleste delegasjoner er på plass, men det mangler fremdeles en del ledere.
S-017/10
Status barneleirer og staber 2010
 Oslo&Akershus: Leirleder: Sindre Rikheim.
 Nordhordland:
Leirleder: Mangler.
 Østfold:
Leirleder: André Skeie
 Rogaland:
Leirleder: Christoffer Fuglesten
 Sogn & Fjordane: Leirleder: Hilde Bø
 Vest-Agder:
Leirleder: Marthe Blyseth Pedersen

Antall stab inkl CD: 5
Antall stab inkl CD: 3
Antall stab inkl CD: 4
Antall stab inkl CD: 2
Antall stab inkl CD: 4
Antall stab inkl CD: 5

S-018/10
Status Summer Camp delegasjoner 2010
 Oppland ønsker å gi fra seg sin delegasjon for 15-åringer til Roma, Italia.
S-019/10
Status Summer Camp leire og staber 2010
 Hedmark:
Leirleder: Morten Fossmellem.
 Hordaland:
Leirleder: Inger Berit Hagen
 Sør-Trøndelag:
Leirleder: Maren Lundhaug

Antall stab inkl CD: 4
Antall stab inkl CD: 3
Antall stab inkl CD: 4

S-020/10
Lansering nye nettsider
 Sidene er klar for bruk på comeplay.no, men mye innhold på sidene mangler.
 Sigrid og André tester ut navigasjonslogikk på sidene med et utvalg av personer
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S-021/10
HyperSys
 André og Petter Gjefle skal ha møte med HyperSys for å avklare videre arbeid og lansering
av HyperSys for CISV Norge
S-022/10
Søknad EVS-prosjekt
 Første søknad ble avslått grunnet formfeil. Ny søknad sendes inn 1. februar, da med
oppstart i august.
S-023/10
Søknad Opplysningsarbeid for fred
 CISV Norge har søkt om midler fra UD til opplysningsarbeid for fred.
S-024/10
TTT og RTF – utlysning
 Søknadsfristen for å søke om støtte til TTT og RTF er 20. februar.
S-025/10
AIM (Annual International Meeting) 2010
 Det er reservert 8 plasser på AIM inkludert trustee-plassen.
 Frist for å søke om støtte til AIM er 20. februar.
S-026/10
ETG (European Trustee Gathering) 2010
 Dato for ETG er ikke avklart enda.
S-027/10
Ove Thygesens Konflikt og Løsning gruppe
 Sentralstyret er positive til denne gruppen, og vil være informert om arbeidet i den.
Sentralstyret vil gjennom dialog med Ove Thygesen komme med innspill til oppklaring av
eierskap til gruppen.
S-028/10
Nominasjon til IEC (International Excecutive Committee)
 Alle Norge nominerte har fått nok nominasjoner til å kunne stille til valg.
S-029/10
Nominasjon til LNU-styret
 Det er positivt hvis CISV kan nominere noen til LNU-styret. Nominasjonsfristen er 23.
februar.
S-030/10
Sentralstyremøte med CISV Sverige 3.-6. juni 2010
 Vi har blitt invitert av CISV Sverige til å ha en felles sentralstyrehelg 3.-6. juni. Dessverre er
det mange i sentralstyret som ikke kan denne helgen. Jostein tar kontakt med Sverige.
S-031/10
Avvikling Nord-Trøndelag fylkeslag
 Nord-Trøndelag har innkalt til ekstraordinært årsmøte med nedlegging av fylkeslaget som
hovedsak på agendaen. André har fulgt opp Nord-Trøndelag i forbindelse med rutiner for
nedlegging.
S-032/10
Status Aust-Agder
 Aust-Agder mangler styret etter årsmøtet. Økonomiansvarlig fortsetter et år til, men bare
med ansvaret for økonomien. Brita kontakter Ingrid Steen i 2009-staben og hører hvordan
situasjonen er. Aust-Agder behøver oppfølging.
S-033/10
Status Møre & Romsdal
 Status for Møre & Romsdal er usikker. Jostein tar kontakt med de.
S-034/10
Status Rogaland
 Stavanger ønsker hjelp til en sammenslåing av Haugaland og Stavanger lokallag til et
lokallag. André følger opp dette.
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Eventuelle saker
S-035/10
Praksisplass for NAV
 Vi fikk videresendt en henvendelse fra Oslo&Akershus med en søknad om praksisplass.
Jostein, Sigrid og André hadde et intervju med en praksiskandidat 23. januar og André
følger opp kontakten med NAV. Mulig oppstart er 15. februar.
S-036/10
Kurs for andre organisasjoner
 CISV har fått noen forespørsler fra andre organisasjoner om å holde seminarer for dem.
Humanistisk Ungdom, Røde Kors Ungdom og Norges Bygdeungdomslag har henvendt seg
til sekretariatet. Rutiner for håndtering av slike henvendelser med hensyn til fastsettelse
av honorar og seminarholdere må lages.
S-037/10
Kommende Sentralstyremøter
 6.-7. mars i Hardanger (Møtes kl 10 på lørdag og avreise fra Flesland tidligst kl 18.30 på
søndag)
 16. april i forbindelse med Landsmøtet
 30. mai, sted ikke bestemt

Oslo, 10. februar 2010
André Skeie
referent
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