Sentralstyremøte Referat 12.05.2011

Sted:
Tilstede:
Ikke tilstede:

Bergen og via Skype (Brende og Skeie)
Jostein Sydnes, Kristian Brende, Andreas Malkenes, Sigrid Sulland og André
Skeie (referent).
Brita Bolstad

S-071/11
Referat
Referat fra Sentralstyremøte 08.04.2011 ble godkjent.
Referat fra RSM Vår 10.04.2011 ble godkjent.
S-072/11
Postliste
Postliste pr 10.05.2011
Sekretariatet
S-073/11
Ny stilling på sekretariatet
Utlysningstekst og innstillingsutvalg bør oppnevnes for stillingen.
Forslag innstillingsutvalg:
2 person fra sentralstyret (Jostein og Kristian), 1 person fra informasjonskomiteen (Julie
Katrine) og 1 person fra sekretariatet (André).
Se vedlagt forslag til utlysningstekst.
S-074/11
Nytt fredshus i Oslo
André orienterte om status rundt Norges Fredsråd sitt arbeid med å lage et fredshus i Oslo og
informasjon fra møtet 5. mai.
STS: Er interessert, men må vite mer om pris og hvem andre organisasjoner er med. Sjekk ut
mulighet for eget kontor. Hør med AFS om de vil være med.
S-075/11
Sekretariatet i sommer
Hva skjer på sekretariatet i sommer. Plan for kontaktperson i CISV Norge når kontoret er
stengt.
André sender ut en vaktliste.
S-076/11
EVS
Avslutning for Freja Lina og oppstartsbesøk av Mike i juni.
Det blir arrangert en avslutning for Freja Lina i forbindelse med Sentralstyremøtet 19. juni i
Oslo.
Jostein har ansvar for gave til FLH.
Økonomi
S-077/11
BUFDIR - Kontroll
André orienterer om kontrollen utført av BUFDIR vedrørende Grunnstøtte for internasjonalt
arbeid utført 3. mai på sekretariatet.
André lager forslag til nye rutiner for håndtering av dokumentasjon av deltakelse på
internasjonale aktiviteter.
S-078/11
Økonomisystem
Økonomisystem er kjøpt inn og implementert. Systemet er Mamut Datax Forening – Standard.
S-079/11
AIM 2011
Julie Katrine Berg og Henrik Arvidsson får dekket opphold og minst 5000,- i reise. Eventuelle
restmidler fra den totale reisepotten til AIM blir fordelt mellom disse i etterkant av AIM.
S-080/11
Sustainable Youth Empowerment
André orienterte om status prosjekt Sustainable Youth Empowerment som har fått 100.000,- i
støtte fra LNU gjennom støtteordningen Ungdomsbeviligningen Nord/Sør.
Dato: Midten av november,
Prosjektleder: Utlyse internt.
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S-081/11
IPP 2011 – Give a hand to society
André orienterte om status prosjekt Give a hand to society som har søkt og fått 148.130,- i
støtte fra LNU gjennom støtteordningen Kulturmidlene.
Er ledige plasser.
S-082/11
Snarøya skole – erstatningskrav
André fortalte om status på saken med Snarøya Skole i forbindelse med Nasjonal
delegattrening for Summer Camp.
Jostein tar kontakt med Snarøya skole.
Kommende nasjonale seminarer
S-083/11
Overlappingsseminar 2011
Dato: 2.-4. september 2011
Sted: Lønningstrand leirsted, Bergen
Invitasjon: Brita lager disse og må sendes ut snarest.
S-084/11
NEO 2011
Dato: 16.-18. september 2011
Sted:
Invitasjon: Utdanningskomiteen lager dette og sendes ut i månedsskifte mai/juni.
S-085/11
Høstmøtet 2011
Dato: 28.-30.10.2011
Sted: Haraldvangen, Hurdal
Lys ut: Interessert i å hjelpe til med planleggingen? Forslag til bolker o.l. Programkomité.
Innmeldte saker
S-086/11
Evaluering Landsmøtet 2011
Kort gjennomgang av evalueringene fra Landsmøtet.
Sentralstyret tar innspillene til etterretning.
S-087/11
Komitémedlemmer 2011/2012
Sentralstyretmedlemmer følger opp sine ansvarskomiteer.
Komiteene skal være klare til 20. juni.
Sende ut en felles epost til komitelederne (Jostein lager). André oversikt til Jostein i morgen.
Assosierte medlemmer: Må dekke reiser til ulike møter, men kan delta på seminarene dersom
det er ønskelig.
S-088/11
Arbeidsgruppa for juniorstruktur
Det var valg av arbeidsgruppemedlemmer på NJC i påsken. Etter valget er disse med i
arbeidsgruppen:
Turid Regina Dornfest (Hordaland) – NJR 2011
Hanne Haukland Løge (Rogaland) – NJR 2010
Lars Skorpen Dahl (Hordaland) – Valgt av NJC
Henrik Bie (Rogaland) – Valgt av NJC
Gruppen har fått fellesadressen junior@no.cisv.org
Gruppen blir oppfordret til å bruke Juniorbloggen og facebook til å engasjere flere juniorer i
spørsmålet om ny juniorstruktur.
Sigrid følger opp gruppen.
S-089/11
National Report Form
Fristen for levering av National Report Form er 1. juni. Da må vi melde inn ønsket
leirarrangement for 2012 og ønsket antall delegasjoner, delegater og juniorlederplasser for de
ulike programmene.
Sentralstyret bes om å vurdere ønsket utvikling for de ulike programmene i løpet av de neste
årene.
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Vedtak:

Sentralstyret ønsker å høre med fylkeslagene om hvilke ønsker de har. Det blir
sendt ut en forespørsel til fylkeslagene og resultater for undersøkelsen blir
sendt til Sentralstyret.

S-090/11
Oppdateringer fra ETG 2011
Sigrid informerer om saker fra ETG 2011.











Er behov for flere internasjonale stab til seminarleir, spesielt fra Europa
o Stor budsjettsprekk for seminarleirprogrammet internasjonalt
IPP-komiteen jobber med å få et avgiftssystem for IPP, på lik linje med de andre
programmene.
Facebooksaken til Norge ble tatt godt i mot
Sak om hvordan jobbe med deltakere med funksjonsnedsettinger
ReCo – Diskusjon om rollen ReCos rolle
AIM-avgift – Blir jobbet
AIM 2012 går som planlagt i Frankrike
ETG går inn for å arrangere AIM 2014 i Norge
ETG 2012 blir i Egypt
RTF 2012 i Tyskland (påske), Egypt (påske) og Bulgaria (høst)

S-091/11
PDPEF 2011
Sigrid orienterte om at det var litt uklart om straffegebyr for ikke innleverte PDPEF skulle gjelde
også for 2010, slik IEC har informert om. Det er fremdeles noen PDPEF fra 2010 som ikke er
levert. Vi avventer hvilke reaksjoner IEC gir CISV Norge for dette.
S-092/11
Organizational review
Det var en presentasjon av dette på ETG. Gjennomgangen i STS blir gjort på STS-møtet i juni.
S-093/11
Status barneleir Oslo&Akershus 2011
Oslo&Akershus har fått på plass leirleder, 2 stabsmedlemmer og 1 juniorstab til leiren.
S-094/11
Imagine 2011-02 - Utsatt
Saken utsatt til neste sentralstyremøte.
S-095/11
Nominasjon til LNUs lederskole - Utsatt
Saken utsatt til neste sentralstyremøte.
S-096/11
I have a Mango – status - Utsatt
Saken utsatt til neste sentralstyremøte.

