REFERAT SENTRALSTYREMØTET 11.-12.03.2011
Sted:
Tilstede:

Ytre Ålvik, Hardanger
Jostein Sydnes, Brita Bolstad, Kristian Brende, Andreas Malkenes, Sigrid Sulland
og André Skeie (referent)

S-023/11
Referat
Referat fra Sentralstyremøte 05.01.2011 ble godkjent.
Referat fra Sentralstyremøte 21.01.2011 ble godkjent.
Referat fra Sentralstyremøte 31.01.2011 ble godkjent.
S-024/11
Postliste
Vedlagt følger postliste pr. 08.03.11
Sekretariatet
S-025/11
Plan for videre drift av sekretariatet
Sekretariatet har utvidet seg fort det siste året, fra å gå fra 100% kapasitet til 300%. Da det er
prosjektstillinger er det viktig å tenke litt på videre drift av sekretariatet og se på hvilken
kapasitet man ønsker og har rom for på sekretariatet.
På STS-møtet 21.01.2011 ble det lagt frem et forslag om en utvidelse i en økonomistilling på
20%, vi har også en søknad om 1 EVS-praktikant til høsten.
Vedtak:

STS ønsker å ha 1,2 stillinger og 1 EVS-praktikant på sekretariatet. I tillegg til
dette skal man se på om det er ønskelig å ha 1 ekstra EVS-praktikant eller
sivilarbeider.

S-026/11
Nettbutikk effekter
Nettbutikk for CISV-effektene vil bli administrert fra sekretariatet. Kostnadene var såpass store
for å sette det ut, at det å kunne ta jobben selv kan gi en god merverdi.
For å ha plass til effektene, kan det være behov for å leie mer plass hos NBU eller finne en
annen løsning.
Vedtak:

Kristian følger opp muligheten for å leie mer plass hos NBU.

Økonomi
S-027/11
BUFDIR – Rutinekontroll Internasjonal driftstøtte
André orienterte om at CISV Norge er tatt ut i en rutinekontroll som mottaker av
støtteordningen ”Grunnstøtte til internasjonalt arbeid” fra BUFdir. Kontroll vil bli gjort i
mars/april 2011.
S-028/11

Støtte til telefon og internett for medlemmer i Sentralstyret

Vedtak:

Sentralstyremedlemmer kan be om 300,- i støtte pr halvår. Dette skal dekke
utgifter tilknyttet telefon og internett. Krav om støtte må sendes til
sekretariatet i august og februar.

Kommende nasjonale seminarer
S-029/11
LTS Vest og LTS Øst
Antall påmeldte LTS Øst: 40
Antall påmeldte LTS Vest: 55
S-030/11
ISU-delegattrening
Dato: 1.-3. april 2011
Sted: Snarøya Skole
Antall påmeldte: 49
S-031/11
Landsmøtet 2011
Dato: 8-.10. april 2011
Sted: Scandic Bergen City
Antall påmeldte: 10
S-032/11
Overlappingsseminar 2011
Dato: 2.-4. september 2011
Sted: Lønningstrand leirsted, Bergen
Side 1 av 3

REFERAT SENTRALSTYREMØTET 11.-12.03.2011
S-033/11
NEO 2011
Dato: 16.-18. september 2011
Sted: Ikke bekreftet
S-034/11
Høstmøtet 2011
Dato: 28.-30.10.2011
Sted: Haraldvangen, Hurdal
Innmeldte saker
S-035/11
Reisestøtte for EJBM
Sigrid la frem innstilling til reise- og deltakerstøtte til internasjonale møter.
I alt kom det inn 10 søknader, av disse ble 6 innvilget, 3 ikke innvilget og 1 utsatt vedtak til et
senere tidspunkt.
Vedtak:

Disse innvilges støtte:
RTF Mosaic: Ingrid Vikse/Rogaland – Støtte til reise og opphold
RTF Summercamp: Ingrid Emilie Brevik/Oslo&Akershus – Støtte til reise og
opphold
RTF Barneleir: Sissel Kristoffersen/Finnmark – Støtte til reise og opphold
TTT:
Ingrid Selvik Henriksen/Hordaland – Støtte til reise og opphold
AIM:
Julie Katrine Berg/Finnmark – Støtte til opphold og deler av reise
Henrik Arvidsson/Hordaland – Støtte til opphold og deler av reise

S-036/11
LNU Utveksling – I have a Mango
André orienterte om status for prosjektet.
Til prosjektgruppen fikk man 11 norske og 5 colombianske søkere. Av disse ble 5 norske og 4
colombianere tatt ut til interjvu.
S-037/11
LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør
André la frem prosjektforslag til en søknad til et prosjekt mellom CISV Norge og CISV Colombia
i form av et nasjonalt seminar for aldersgruppen 16-20 år på Romarheim i november 2011.
Vedtak:

CISV Norge søker om støtte fra LNU til prosjektet.

S-038/11
”Ny i styret”-kurs
Innspill fra organisasjonsutviklingskomiteen ble diskutert.
Tilbakemelding fra sentralstyret:
 STS ser positivt på at organisasjonsutviklingskomiteen tar ansvar for kurset og ønsker
at komiteen ser på tidspunkt for kurset.
 STS ønsker et samarbeid med organisasjonsutviklingskomiteen om innholdet på kurset.
 STS ser helst at kurset legges til Høstmøtet, men det er opp til komiteen å bestemme.
S-039/11
Oppfølging av fylkeslagene
Innspill fra organisasjonsutviklingskomiteen ble diskutert.
Tilbakemelding fra sentralstyret:
 Det blir opprettet kontaktfylker for STS, Brita setter opp en plan for dette.
 STS lager en oversikt over tema som man skal følge opp med fylkeslagene før hvert
RSM.
Eventuelt
S-040/11
Ny struktur - evaluering
Organisasjonsutviklingskomiteen planlegger å legge fram en evaluering av omorganiseringen til
LM 2012. Komiteen skal samle data i løpet av året, og jobbe med en evaluering fra januar
neste år. Foreløpig er det for tidlig å konkludere noe om endringen.
Sentralstyret bør også tenke på konsekvenser av ny struktur, og gi innspill til evaluering.
S-041/11
Freja Lina sitt vårprosjekt
André orienterte om vårens prosjektplan for Freja Lina.
S-042/11
Seminarleir i Hordaland
Jostein orienterte om utfordringer rundt seminarleirsarrangementet i Hordaland.
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S-043/11
Organizational review
Sigrid orienterte om endringer i Organizational review som skal utføres av CISV International.
Oslo, 23.03.2011
André Skeie
referent
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