REFERAT SENTRALSTYREMØTET 03.09.2011
Sted:
Tilstede:

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

S-112/11
Referat
Referat fra Sentralstyremøte 19.06.2011 må godkjennes på neste møtet.
S-113/11
Postliste
Postliste blir ettersendt
Sekretariatet
S-114/11
Mike sine planer for høsten
Til orientering:
I will be working with the Mosaic Committee to strenghthen the
programme's impact and spread in Norway. With Mosaic I shall be
organising events for Peace One Day and other projects to involve more
juniors. This Autumn I shall be running set of seminars in Oslo which
focus on different aspects of Conflict. I also plan to organise a
tour, giving training in practical conflict resolution methods. My
work will be published on the blog and on the conflict and resolution
section on the website.
S-115/11
Oppstart Yashar
Yashar Dehaghani starter sitt engasjement på sekretariatet 30. august.
Planlagt arbeidsdag er satt til onsdag.
S-116/11
Møte med sekretariat og sentralstyret
Hovedoppgavene for sekretariatet for høsten 2011 ble lagt frem og diskutert av STS, André,
Yashar og Mike.
S-117/11
Nytt om fredshuset
Til orientering:
Lokalene det står mellom er:
-Storgaten 26:
http://www.finn.no/finn/b2b/commercialproperty/rent/object?finnkode=29719591
-Møllergata 12:
http://www.finn.no/finn/b2b/commercialproperty/rent/object?finnkode=29951308
Pris for 3 kontorplasser er:
- Storgaten 26: 97.300,- (Foreløpig kalkulasjoner)
- Møllergata 12: Billigere, men ikke fastsatt
Videre drift vil bli avklart på Norges Fredsråd sitt styremøte 8. september.
Sentralstyret ønsker oppdatering etter NFR sitt 8. september.
S-118/11
Sommerstengt i sekretariatet
Hvordan skal det være til neste sommer.
Saken utsettes til et senere møte.
Økonomi
S-119/11
LNU-søknader 2012
LNU Kulturmidler: 1. november - 150.000,- - Egenandel 0%
Retningslinjer
Ideer: Prosjekt med barneleir- eller summercamp
Ansvarlige: Mike Anstis og André Skeie
LNU Utveksling: 15. november - 3-10 mnd - Egenandel 0%
Retningslinjer
Partnerorganisasjon: CISV Colombia
Tema: Menneskerettighet i et Nord/Sør-perspektiv
Ansvarlige: Jostein Sydnes
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Hva må man gjøre? Involvere CISV Hordaland i søknadsprosessen
LNU Ungdomsbevilgningen Nord/Sør: 1. desember - 100.000,- - Egenandel 10%
Retningslinjer
Ideer: Noe for 16-20 åringer, med CISV Egypt eller CISV Colombia
Ansvarlige: NJR + noen flere
S-120/11
Frifond - oppdatering av våre retningslinjer
Epost fra LNU:
Viser til samtale vi hadde mandag 29. august. Som nevnt da så er det behov for mer utfyllende
retningslinjer for Frifond organisasjon-forvaltningen til CISV Norge. Det er behov for å legge inn
mer informasjon om CISV sin forvaltning av midlene og de må oppfylle kravene i Frifond
Organisasjons retningslinjer punkt 10.3, spesielt underpunkter 3,4 og 8. Det vil si å redegjøre
forvaltningsrutinene, kontrollhandlinger (blir pengene brukt etter formålet?), lokallagenes frist
for å bruke midlene, og oppfølging av lokallagene. I tillegg bør dere inkludere en informasjon
om formålet med frifond-midlene.
Vi spesifiserer at disse retningslinjene skal være informasjon til lokallagene om
forvaltningsrutinene rundt CISV Norge sin andel av Frifond organisasjon. Retningslinjene skal
være informative og inneholde den informasjonen lokallagene trenger.
Vedtatte retningslinjer med all denne informasjonen er det krav om at dere skal fremlegge for
å kunne få utbetalt deres tilskudd for 2011.
Videre så har vi selvsagt forståelse for at det vil være vanskelig for dere å vedta nye
retningslinjer før november. Vi har derfor besluttet å utbetale deres andel av Frifond
organisasjon dersom dere kan fremlegge forslaget på nye retningslinjer som skal behandles av
representantsskapsmøtet. Dersom de retningslinjene som endelig blir vedtatt i november ikke
oppfyller kravene vil LNU kunne kreve tilskuddet tilbake.
CISV Norge har selvsagt muligheten til å vente med å levere oppdaterte retningslinjer til de har
blitt vedtatt av representantskapsmøtet. Tilskuddet vil i så tilfelle bli utbetalt når disse er
levert, og da senest i midten av november.
Vedtak:

André utarbeider nye retningslinjer og legger frem for STS.

S-121/11
Regnskap første halvår 2011
Til orientering:
Regnskap og balanse for første halvår 2011:
Driftsresultat
Detaljert rapport
S-122/11
Søknad om omdisponering av penger for barneleirskomiteen
Er det mulig for oss å bruke disse reisepengene til en arbeidshelg senere i høst, men før
Høstmøtet (dvs at vi likevel får gjort det vi skal i tide)? Reise til Bergen krever jo reise for alle
tre, mens en arbeidshelg senere mest sannsynlig vil være hos Morten, og krever bare reise for
to, pluss at reisene mest sannsynlig blir billigere.
Vi skal bruke dagen i dag til å se på mulighetene vi har, men ville lufte dere med dette, og evt
få godkjenning for å overføre reisebudsjett til en arbeidshelg.
Sissel K.
For Barneleirskomiteen
Vedtak:

Søknad innvilget, Andreas Malkenes tar kontakt med komiteen.

S-123/11
Ny økonomiansvarlig i sentralstyret
Sigrid Johanne Husøy har trukket seg fra vervet som økonomiansvarlig i sentralstyret.
Vedtak:

Julie Katrine Berg, som er vara, trer inn i Sentralstyret. Kristian Brende er
villig til å bistå Sentralstyret med hjelp til arbeid med budsjett og regnskap.

Kommende nasjonale seminarer
S-124/11
NEO 2011
Dato: 16.-18. september 2011
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Sted: Nordseter skole
Stab: Mango-gjengen, Mike Anstis, Pål Magnus Gullbekk, Hendrik Fuglesang, Jenny Sulland og
Eirik Kolstad Kvalø.
Antall påmeldte pr 01.09: 75 personer
S-125/11
Høstmøtet 2011
Dato: 28.-30.10.2011
Sted: Haraldvangen, Hurdal
Ansvarlig: Sigrid Sulland
Høstmøtestab: Turid Regina Dornfest, Henrik Bie,
S-126/11
Demokratiprosjekt med CISV Egypt
Dato: 28.-30.10.2011
Sted: Haraldvangen, Hurdal
Stab: Mie Storbekken Lindstad og Hanne Haukland Løge
Antall søknader til stab: 5
S-127/11
Nord/Sør-seminar med CISV Colombia
Dato: 10.-13. november
Sted: Romarheim
Stab: Kristina Moshuus, Fredrik von Schlanbusch og Susanne Lauvås Schröder.
Innmeldte saker
S-128/11
Sommerens aktiviteter
Tilbakemeldinger fra CISV Troms:
Hei
Fra Troms sin side ønsker vi å si at det å benytte seg av et internasjonalt stabsmedlem fra
Fillipinene var svært positivt på årets barneleir. Nå kjente jeg Riya Morales fra en leir jeg selv
var delegasjonsleder på tidligere, men jeg har hørt fra andre fylkeslag at de også har hatt
rpositive erfaringer med å benytte internasjonal stab fra Fillipinene. Vi hadde også muligheten
til å benytte stabsmedlemmer fra Brasil, men ble ikke å gjøre dette da vi også hadde et annet
internasjonalt stabsmedlem.
Jeg gjør meg noen tanker om at vi som små fylkeslag kan få hjelp av store lokallag i andre land
når vi skal avholde våre leire. Det kan se ut som at vi har problemer med å skaffe nok og
tilstrekkelig kvalifisert stab fra våre egene rekker i Norge. I dette landet har unge mennesker
mange tilbud, og det er ikke gitt at alle følger det samme ovenfor CISV, eller at de har flere
organisasjoner som er deres favoritter. I noen andre land kan de ha en stor lokalforening med
mange potensielle lederkandidater/stabskandidater. Dette kan vær en vei å gå for små
fylkeslag som sliter med å finne nok kandidiater. Man bør i så fall sørge for at de er sammen
med andre ledere i den posisjon i skal ha. Som et stabsmedlem på en leir er de sammen med
andre ledere hele tiden og kan da lett ta sin del av felles oppgaver. Jeg ville kanskje ikke være
like komfortable med å sende de ut som delegasjonsledere for en norsk delegasjon, da det her
kreves forberedende arbeide med både delegasjonen og foreldrene, samt tid til tillitsskapende
arbeide.
MVH
Katrin Reil Conradi
Leder CISV Troms
Vedtak:

Andreas Malkenes svarer CISV Troms med takk for tilbakemeldingen og
sender en kopi av eposten til utdanningskomiteen.

S-129/11
Bekymringssak fra CISV Oslo&Akershus
Til sentralstyret i CISV Norge
Vårt fylkeslag har de siste årene benyttet Snarøya skole til vår søknadsleir i januar, da en slik
aktivitet krever stor plass, et sted som er lett tilgjengelig og et sted som er billig. Fylkeslaget
fikk klager etter en tidligere NEO som ble arrangert i regi av CISV Norge, og særlig Asker og
Bærum lokallag har derfor i samarbeid med fylkeslaget arbeidet hardt for å muliggjøre et
fortsatt samarbeid, med grundig rengjøringssjekk, nøye gjennomgått kontrakt osv. Rett før vi
skulle arrangere Pre Camp på Snarøya i mai i år, fikk leder for Oslo lokallag beskjed om at
fylkeslaget ikke lenger får leie skolen, men at vi fikk lov til å gjennomføre årets Pre Camp.
Grunnen til avslag på videre leie var at CISV Norge hadde planleggingshelg for årets Summer
Camp-delegasjoner i april, og det hadde sett forferdelig ut i etterkant.
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Vårt fylkeslag er nå fratatt muligheten til å benytte Snarøya skole, hvilket skaper STORE
problemer for oss. Vi har ikke ressurser til å kontakte diverse skoler for evt. leie, og vårt
fylkeslag har heller ikke økonomiske midler til å leie et alternativt sted, som f.eks. Slora, da
dette er betraktelig dyrere. Snarøya skole er ikke interessert i å skille mellom CISV Norge og
CISV Oslo/Akershus, noe som er forståelig, da vi tross alt tilhører samme organisasjon.
CISV Oslo/Akershus forventer derfor at sentralstyret diskuterer denne saken på helgens møte,
og finner en løsning for vårt fylkeslag. Vi er meget skuffet over at "vårt leiralternativ" er blitt
fratatt oss, uten at vi har noe som helst ansvar for dette.
Hilsen Ann Englund,
på vegne av fylkesstyret
Vedtak:

Jostein Sydnes skriver en svarepost til fylkeslaget.

S-130/11
Risk Management
Terrorangrepene i Oslo og på Utøya har gjort at vi har blitt mer oppmerksomme på viktigheten
av gode rutiner for informasjon og håndteringer av uønskede hendelser.
Når vi fikk vite om hendelsen ble alle leire i Norge kontaktet for å høre om alt stod bra til. Det
var spesielt leiren i Oslo man var bekymret for. Heldigvis var alle CISVere på norske aktiviteter
fysisk uskadet. Det ble sendt ut epost til alle CISV-land og delegasjonsledere på leirene i Norge
fikk mulighet til å ringe hjem og fortelle at det gikk bra med de. Vi har fått tilbakemeldingrer
om at informasjonen var på plass raskt og at den var god og konsis.
Vi ser behovet for en revisjon av risikostyring for CISV Norge. Som f.eks. oppbevaring av
deltakerlister for de enkelte leirene.
Vedtak:

Saken blir tatt opp i forbindelse med Januarmøtet i 2012.

S-131/11
Arbeidsgruppen for juniorstruktur
Status for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har planlagt møte tirsdag 6. september.
De oppmuntres til å ta kontakt med Mango-gruppen for å ha et samarbeid om arbeidet med
16-20 åringer i CISV Norge.
S-132/11
Invitasjoner for 2012
Runde 1:
 Barneleir: 51 delegasjoner og 35 JCer
 Summercamp: 19 delegasjoner
 Youth Meeting:
o 12-13 år: 1 del (påske), 3 del (sommer) og 1 del (nyttår)
o 14-15 år: 1 del (påske), 2 del (sommer) og 1 del (nyttår)
o 16-18 år: 6 dlt (påske), 2 dlt (sommer) og 5 dlt (nyttår)
 Seminarcamp: 20 delegater
 IPP: 3 delegater
 Interchange: 4 delegasjoner
S-133/11
Summercamp 2012 - Oslo&Akershus leir mangler
Summercampen i Oslo&Akershus, C-2012-030, vi meldte inn på vår hostingplan for 2012 er
ikke på listen. Hva har skjedd her?
Vedtak:

Andreas Malkenes gjør IO oppmerksom på dette.

S-134/11
Frivillighetsprisen 2011
Nominasjonsfrist 15. september.
http://www.frivillighetnorge.no/frivillighetsprisen/
Kandidater:

Morten Fossmellem (Hedmark) - Elin og Sissel
Ove Thygesen (Vest-Agder) - Ane Tollerød
Sissel Kristoffersen (Finnmark) - Julie Katrine
Trond Magnus Berg (Hordaland) - Inger Berit

Vedtak:

Sentralstyret følger opp dette.

S-135/11

Henvendelse fra Aisec
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https://docs.google.com/a/fredsutdanning.no/leaf?id=1ChUNp4CJhbnrGxI1xTeFSCouW1RNifC
WywPKF3eE0rhUd8JtmZHzGDlm8axK&hl=no
Vedtak:

Sentralstyret v/Brita Bolstad takker for henvendelsen, men takker nei til
tilbudet om partnerskap.

S-136/11
Promotering på cisv.no
Holtekilens folkehøyskole har og lyst til å promotere sin linje "Krig og fred og sånn" på vår
nettside. Det er kanskje dags å sammen med den nye kommunikasjonsansvarlige å diskutere
retningslinjer?
Vedtak:

Sentralstyret ber informasjonskomiteen gi innspill på muligheten for å lage
en side på cisv.no med en oversikt over og link til organisasjoner CISV har hatt
samarbeid med.

André Skeie
referent

Side 5 av 5

