Årsberetning CISV Norge 2011

ÅRSBERETNING 2011 (09.04.2011 – 13.04.2012)
CISV NORGE
STYRET M.M.
Sentralstyret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Trustee t.o.m. 31.12.2011
Trustee f.o.m. 01.01.2012
Programansvarlig
Økonomiansvarlig
Utviklingsansvarlig
Vara

Jostein Sydnes
Brita Bolstad
Sigrid Sulland
Knut Ziesler
Andreas Malkenes
Vakant
Sigrid Sulland
Julie Katrine Berg

Hordaland
Hordaland
Hordaland
Oslo&Akershus
Hordaland
Hordaland
Finnmark

Landsmøtet ble avholdt 08.-10.04.2011 på Scandic City Bergen, Bergen, Hordaland.
Representantskapsmøte ble avholdt 10.04.2011 (Scandic City Bergen i forbindelse med
Landsmøtet) og 28.-30.11.2011 (Hurdal/Haraldvangen i forbindelse med Høstmøtet).
Sentralstyret har hatt totalt 10 møter: et i forkant av Overlappingsseminaret i august, et i
forkant av RSM i oktober, et i forkant av januarmøtet, et i forkant av Landsmøte 2012, to
møter via telefonkonferanse, et møte i Hardanger og tre møter i Bergen.

TRUSTEE - ÅRSRAPPORT
Trustee/Sigrid Sulland/Hordaland deltok på European Trustee Gathering (ETG) i Portugal/Lisboa
29.04 - 01.05.2011 og Annual International Meeting (AIM) i Indonesia/Bali 2.-7.08.2011.

MEDLEMMER. FYLKESLAG/LOKALLAG
Medlemstallet var 2.742 pr. 31.12.2011 hvorav 1.595 26 år og yngre mot 3.416 pr. 31.12.2010
hvorav 1.999 26 år og yngre.
CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 22 lokallag (fylkeslag uten
lokallag regnes her som et lokallag). I tillegg har vi 1 sovende fylkeslag, Møre&Romsdal.
Totalt medlemstall og antall 26 år og yngre pr. 31.12.2011 i parentes:
Vest-Agder (199/121), Buskerud (124/76), Finnmark (48/29), Hedmark (61/21),
Askøy (60/35), Bergen (478/280), Breiviken (19/9), Nordhordland (60/38), Os (83/48),
Sunnhordland (101/60), Voss (46/27), Møre&Romsdal (sovende)(20/11), Oppland (65/41),
Asker & Bærum (160/88), Follo (60/35), Oslo (167/96), Rogaland (201/109),
Sogn & Fjordane (107/59), Telemark (122/67), Troms (109/62), Sør-Trøndelag (281/180),
Vestfold (49/31), Østfold (122/72).
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CISV PROGRAM 2011
EGNE LEIRE OG PROSJEKT
Det ble arrangert 6 internasjonale barneleire i Norge sommeren 2011:
Hordaland/Askøy:
Leirleder:
Eirik Breivik Minde
Stabsmedl.:
Stein Olav Skeide Paulsen, Are Arntzen, Ine Sunde Lavik og Lene Breivik Minde
Oslo&Akershus:
Leirleder:
Isabel Teresita Santos/Filippinene
Stabsmedl.:
Rebecca c. Lundqvist, Henrik Bie (jr. stab) og Sarene Angela Joseph/Filippinene.
Sør-Trøndelag:
Leirleder:
Maren Lundhaug
Stabsmedl.:
Marit Oimet /Estland, Amalie Dalland Senneset (jr. stab), Ine Annett Jomaas og
Christopher Fuglesten.
Telemark:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Troms:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Vestfold:
Leirleder:
Stabsmedl.:

Pål Eirik Stendal
Nina Aalstad, Emil Nissfolk/Finland og Kristina Moshuus (jr. stab)
Siv Astrid Teisnes
Jonathan B. Fields/USA, Aurea Morales/Filippinene, Miriam Workinn og
Ann-Julie Kjelstrup (jr. stab)
Mike Villadsen/Grønland
Henrik Frøyland, Mikkel Karl Thorin Petersen/Grønland, Camila Rodriguez
Peña/Colombia og Mathilde Thoresen (jr. stab)

Det ble arrangert 3 internasjonal Summer Camp i Norge sommeren 2011:
Hordaland/Bergen:
Leirleder:
Ingrid Selvik Henriksen
Stabsmedl.:
Henning Holgersen, Eirik Eikeland, Lars-Erik Råen og
Turid Regina Dornfest (jr. stab)
Hordaland/Os:
Leirleder:
Sigrid Johanne Husøy
Stabsmedl.:
Torbjørn Espeland, Simon Fitter/Storbritannia og Hanne Eikeland (jr. stab)
Oppland:
Leirleder:
Stabsmedl.:

Reidun Vinje
Inga Henjum Halsnes, Hilde Houth Fjellseth og Maria Isabelle Mikalsen

Det ble arrangert 1 internasjonal Seminarleir i Norge sommeren 2011:
Hordaland:
Leirleder:
Stabsmedl.:

Internasjonal
Ståle Nilsen + 3 internasjonale stab

Det ble arrangert 1 internasjonalt IPP i Norge sommeren 2011:
Rogaland:
Partner:
Stavanger Turistforening
Prosjektleder: Johanne Sæther Houge
Stabsmedl.:
André Skeie og Riad El-Wardani
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Det ble arrangert 3 Mosaic-prosjekter i Norge i 2011:
Hordaland/Bergen – Verden i Bergen
35 deltakere og 15 ledere
Oslo/Akershus – Verden i Oslo
45 deltakere og 17 ledere
Oslo/Akershus – Verden i Skedsmo
35 deltakere og 12 ledere

INTERNASJONALE DELEGASJONER
BARNELEIR
CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 50 internasjonale barneleire.
Det var 6 vinterleire.
Delegasjonene fordeler seg slik:
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland

Oppland
Oslo&Akershus
Rogaland
Sogn&Fjordane
Telemark
Troms
Sør-Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Færøyene og Filippinene/Manila
Belgia
Brasil/Sao Paulo 2 og Korea/Seoul
Brasil/Araraquara, Brasil/San Jose Dos Campos, Brasil/Sao Paulo 1,
Colombia/Bogotá, Danmark/Roskilde, El Salvador/San Salvador,
Frankrike/Ile de France, Frankrike/Isere, Mexico/Mexico City,
Norge/Telemark, Sverige/Linköping, Tyskland/Berlin, Tyskland/Munich,
USA/Brandywine Valley, USA/Cincinnati og Østerrike/Linz
USA/Youngstown Cleveland
Australia/Victoria, Danmark/Hareskov, Ecuador/Quito, Finland/Porvoo,
India/Lucknow og Norge/Sør-Trøndelag
Costa Rica/San Jose, Sverige/Malmø-Lund, Tyskland/Hamburg og
USA/Dallas
Danmark/Fyn og Spania/Galicia
Italia/Firenze og Norge/Troms
Argentina/Buenos Aires, Canada/London og Norge/Oslo&Akershus
Canada/Vancouver, Finland/Vaasa, Italia/Ferrara,
Nederland/Amsterdam og Norge/Vestfold
Italia/Forli, Sverige/Stockholm og USA/Washington DC
Norge/Hordaland/Askøy
Storbritannia/Leeds og USA/San Francisco

I alt utgjør dette 200 barn og 50 voksne ledere
Det deltok 33 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene.
INTERCHANGE
CISV Norge deltok i 6 nye IC-er:
Oppland
Sogn&Fjordane
Rogland
Sør-Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold

Frankrike
Østerrike
Frankrike
Brasil
Italia
USA

Totalt deltok omtrent 50 ungdommer og 6 ledere/juniorledere på nye IC-er i 2011.
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SUMMER CAMPS
CISV Norge har i perioden deltatt på 15 Summer Camps. Det var 1 vinter Summer Camp.
Delegasjonene fordeler seg slik:
Buskerud
Hedmark
Hordaland
Oslo&Akershus
Rogaland
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Østfold

USA/Detroit
Norge/Hordaland/Bergen
Brasil/Sao Paulo, Canada/Waterloo, Italia/Milan, Mexico/Mexico
City og USA/Michigan City
Sverig/Halmstad
Libanon/Beirut og USA/Jacksonville
Norge/Hordaland/Os
Guatemala/Guatemala City
Colombia/Medellin
Nederland/Amsterdam
Norge/Oppland

Totalt deltok 60 barn og 15 ledere på Summer Camp i 2011.
SEMINARLEIR
CISV Norge hadde 13 deltakere fordelt på 10 Seminarleire i Brasil, Bulgaria, Colombia,
Filippinene, Frankrike, Norge, Sverige, Tyskland og USA.
UNGDOMSMØTER
På ungdomsmøte påsken 2011 deltok:
6 ungdommer 14-15 år og leder
6 ungdommer 14-15 år og leder
2 ungdommer 16-18 år

Storbritannia/North East
Portugal/Lisboa
Norge/Hordaland

På ungdomsmøte sommeren 2011 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder
6 ungdommer 12-13 år og leder
1 ungdommer 16-18 år
1 ungdommer 16-18 år
1 ungdommer 16-18 år

Filippinene/Quezon City
Japan/Kyushu
Sverige/Gøteborg
Slovenia/Nova Gorica
USA/Gulf Coast

På ungdomsmøte julen 2011/2012 deltok:
3 ungdommer 16-18 år

Østerrike/Graz

På ungdomsmøte påsken 2012 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder
6 ungdommer 14-15 år og leder
4 ungdommer 16-18 år
2 ungdommer 16-18 år

Storbritannia/Leeds
Norge/Hordaland
Sverige/Umeå
Spania/Madrid

I perioden deltok totalt 50 ungdommer og 6 leder på ungdomsmøter.
Deltakerne var fra disse fylkene: Buskerud, Hordaland, Oslo&Akershus, Rogaland,
Sogn&Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder, Østfold
IPP (International People’s Project)
På IPP sommeren 2011 deltok:
3 deltakere på prosjekt i Brasil/Manau.
Deltakere var fra disse fylkene: Oslo&Akershus og Oppland
OPPSUMMERING
Totalt utgjør dette for Barneleir inkl. juniorledere, Interchange, Summer Camps, Seminarleir,
Ungdomsmøter, IPP og Mosaic 491 deltakere og 192 ledere/stab.
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DELTAKELSE PÅ MØTER – SEMINARER – WORKSHOPS
INTERNASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS
EUROPEAN TRUSTEE GATHERING (ETG) arrangert i Portugal/Lisboa 29.04 - 01.05.2011
Deltakere fra CISV Norge: Sigrid Sulland/Hordaland og Knut Ziesler/Oslo&Akershus
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Romania/Bucharesti 21.-25.04.2011
Deltakere fra CISV Norge på TTT(Training the trainers): Karianne Sørbø,
Caroline Khoury/begge I have a Mango-prosjektet og Ingrid Henriksen/Hordaland.
Deltakere fra CISV Norge på Village training: Sissel Kristoffersen/Finnmark
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Litauen/Neciunai 02.-05.06.2011
Deltakere fra CISV Norge på Summercamp training: Ingrid Emilie Brevik/Oslo&Akershus
Deltakere fra CISV Norge på Seminarcamp training: Kamilla Haaland/Rogaland
Deltakere fra CISV Norge på Mosaic training: Ingrid Vikse/Rogaland
ANNUAL INTERNATIONAL MEETING (AIM) arrangert i Indonesia/Bali 2.-7.08.2011
Deltakere fra CISV Norge: Sigrid Sulland/Hordaland (Trustee), Knut Ziesler/Oslo&Akershus,
Henrik Arvidsson/Hordaland, Julie Katrine Berg/Finnmark og Ove Thygesen/Vest-Agder.
Lars Lorentz Ludvigsen/Sør-Trøndelag deltok fra IT Committee (Committee Chair)
EUROPEAN JUNIOR BRANCH MEETING (EJBM) arrangert i Belgia 03.-08.04.2012
Deltakere fra CISV Norge: Turid Regina Dornfest/Hordaland og Kristina Moshuus/Buskerud.
I tillegg var Michael Anstis/Sekretariatet der og holdt et seminar om European Voluntary
Service (EVS).
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Egypt/Cairo 05.-09.04.2012
Deltakere fra CISV Norge på Seminarcamp training: Marie Elise Aarrestad/Sør-Trøndelag,
Hilde Hognaland/Rogaland og Fredrik Joakim Gjestland/Vest-Agder.
INTERNASJONALE VERV
Etter AIM 2011 har følgende norske CISV’ere internasjonale verv:
ITC – Information Technology Committee (Chair)
Lars Lorentz Ludvigsen/Sør-Trøndelag
ITC – (co-opted member)
Asbjørn Høiland Aarrestad/Rogaland
ITC – (co-opted member)
Kristian Kalvå/Rogaland
ICC – Int. Communication Committee (member)
Kristian Kalvå/Rogaland
Totalt utgjør dette 20 seminar- og møtedeltakere og 3 medlemmer med verv i CISV
International.

NASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS
Landsmøte 2011 arrangert i Bergen/Scandic City Bergen 08.-10.04.2011.
Det var 51 deltakere inkludert sentralstyret.
RSM – VÅR arrangert i Bergen/Scandic City Bergen 10.04.2011.
Det var 26 deltakere inkludert sentralstyret.
MAMO arrangert i Bergen 08.-10.04.2011.
Det var 12 deltakere.
NJC (National Junior Camp) arrangert på Katteli/Mjølfjell 15.-20.04.2011
Det var 22 deltakere og 5 stabsmedl.
Leirlederseminar arrangert 21.-22.05 2011
Det var 7 deltakere og 2 stabsmedl.
Overlappingsseminar arrangert i Bergen/Lønningstrand 02.-.04.09.2011
Seminaret var beregnet på Sentralstyret (inneværende år og fjoråret) og komitémedlemmer.
Det var 22 deltakere.
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NEO – Nettverk, Engasjement og Oppfølging
arrangert i Oslo/Nordseter Skole 16.-18.09.2011
Det var 79 deltakere og 8 stabsmedl.
Høstmøte 2011 arrangert på Hurdal/Haraldvangen 28.-30.10.2011
Det var totalt 94 deltakere på de ulike kursene/seminarene og på RSM.
RSM – HØST arrangert på Hurdal/Haraldvangen 29.10.2011
Det var 19 deltakere inkludert sentralstyret.
Kurs for nye tillitsvalgte (Ny-i-styret)
arrangert på Hurdal/Haraldvangen 28.-29.10.2011 i forbindelse med Høstmøtet.
Det var 12 deltakere og 2 kursledere.
Leir kick-off seminar
arrangert på Hurdal/Haraldvangen 28.-29.10.2011 i forbindelse med Høstmøtet.
Det var 9 deltakere og 3 kursledere.
MaMo (Making Mosaic)
arrangert på Hurdal/Haraldvangen 29.10.2011 i forbindelse med Høstmøtet.
Det var 19 deltakere og 7 kursledere.
Nord/Sør-seminar om Demokrati i samarbeid med CISV Egypt
arrangert på Hurdal/Haraldvangen 28.-30.10.2011 i forbindelse med Høstmøtet.
Det var 15 deltakere og 6 stabsmedl.
Nord/Sør-seminar om Ungdomsengasjement i samarbeid med CISV Colombia
(Sustainable Youth Empowerment)
arrangert på Romarheim/Romarheim skule 10.-13.11.2011.
Det var 16 deltakere og 9 stabsmedl.
Januarmøtet arrangert i Oslo/Fredshuset 21.-22.01.2012
Seminaret var beregnet på Sentralstyret og komitémedlemmer.
Det var 19 deltakere.
Tomorrow’s Take – Seminar 1 arrangert i Oslo/Fredshuset 03.-05.02.2012
Det var 14 deltakere og 4 stabsmedl.
Stabstreningsseminar (STAS) arrangert i Oslo/Fredshuset 10.-12.02.2012
Det var 23 deltakere og 2 stabsmedl.
Ledertreningsseminar LTS Vest (Barneleir og Summer Camp)
arrangert i Bergen/Lønningstrand 09.-11.03.2012
Det var 37 deltakere og 5 stabsmedl.
Mosaictrening for Verden i prosjektene arrangert i Oslo/Fredshuset 10.-11.03.2012
Det var 9 deltakere og 3 stabsmedl.
Ledertreningsseminar LTS Øst (Barneleir, Interchange og Ungdomsmøte)
arrangert i Oslo/Slora Gård 16.-18.03.2012
Det var 53 deltakere og 5 stabsmedl.
Nasjonal delegattrening for Summer Camp
arrangert i Oslo/Nordseter skole 23.-25.03.2012
Det var 84 deltakere og 10 stabsmedl
NJC (National Junior Camp) arrangert på Katteli/Mjølfjell 30.03-04.04.2012
Det var 41 deltakere og 5 stabsmedl.
Totalt utgjør dette 683 seminar- og møtedeltakere og 76 kursledere/stabsmedlemmer.
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DELTAKELSE I ANDRE ORGANISASJONER
CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i:
-

LNU – Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillighet Norge
Norges Fredsråd
FN Sambandet
Populus Studieforbundet Folkeopplysning

Verv og representasjon i andre organisasjoner for CISV Norge:
Styret i Norges Fredsråd: André Skeie/Sekretariatet
Styret i LNU: André Skeie/Sekretariatet
Arbeidsutvalget i LNU: André Skeie/Sekretariatet
Medlemmer i LNU sin arbeidsgruppe for:
- Deltagende metode: André Skeie/Sekretariatet (leder av gruppen)
Freja Lina Huhle/Sekretariatet

ORGANISASJONEN FORØVRIG
SENTRALSTYRETS RAPPORT
2011 har vært et aktivt år for sentralstyret. Jubileumslandsmøtet ble avholdt i Bergen.
Sentralstyrets sammensetning siden landsmøtet 2011 har vært:
Jostein Sydnes - leder
Brita Bolstad - nestleder
Sigrid Sulland - utviklingsansvarlig
Andreas Malkenes - programansvarlig
Sigrid Johanne Husøy - økonomiansvarlig
Julie Katrine Berg - vara
Økonomiansvarlig trakk seg imidlertid fra vervet etter landsmøtet, og vara trådte inn som fast
medlem i sentralstyret. Samtidig har Kristian Brende (avtroppet økonomiansvarlig) bidratt med
sin økonomikompetanse til sentralstyret og fullført regnskap for 2011.
CISV Norge fortsatte med bruk av elektroniske søknadsskjema, og har gjort en del
forbedringer, særlig for å sikre enda bedre oppfølging av søkere.
Dessverre har det vært problemer med medlemsregisteret og ikke alle fylkeslagene har fått
tilgang på den informasjonen de skulle hatt via dette registeret. Det har vært problemer med
oppfølging fra leverandør på lovte utbedringer av systemet som vi ikke har fått. Landsmøtet
2010 innførte ny struktur på medlemsskap, noe som har vært en medvirkende faktor til en
nedgang i antall medlemmer. Dette er utfordringer sentralstyret har satt inn ekstra ressurser
for å løse og vurderer flere alternativ for løsning.
Landsmøtet 2011 ga sentralstyret i oppgave å evaluere sekretariatet og hvilken effekt den økte
stillingsprosenten har hatt for CISV Norge. Dette har blitt gjennomført i løpet av våren 2012.
Kontoret til CISV Norge flyttet til Oslos nye Fredshus, der vi er samlokalisert med flere andre
fredsorganisasjoner. Sentralstyret har i løpet av våren 2012 ansatt ny daglig leder for CISV
Norge.
CISV Norge har det siste året hatt en EVS- praktikant. Med bakgrunn i den positive effekten
EVS- praktikanten har hatt er det et ønske fra sentralstyret at CISV Norge viderefører
ordningen og øker antallet til to praktikanter.
Det har i løpet av året blitt satt i gang flere nye utviklingsprosjekter i regi av CISV Norge. “I
have a Mango” og “Sustainable Youth Empowerment” sammen med CISV Colombia,
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og “Demokratiseminar” i samarbeid med CISV Egypt. Alle tre prosjektene mottok støtte fra
LNU. Disse tre nye prosjektene har vært med å skape engasjement og gitt et økt
aktivitetstilbud til våre medlemmer, spesielt for de aldersgruppene der CISV har hatt problemer
med å beholde sine medlemmer. Sentralstyret har vært aktivt inne i oppstarten og
koordineringen av de ulike prosjektene.
På Landsmøtet 2011 ble det besluttet at CISV Norge ønsket å arrangere AIM 2014.
Sentralstyret opprettet en arbeidsgruppe for dette, bestående av Lene Eltvik, Tonje Tvinnereim
og Ingrid Lund Brende.
Landsmøtet 2011 besluttet at det skulle opprettes en arbeidsgruppe for juniorstruktur i CISV
Norge. Denne gruppen består av Turid Regina Dornfest, Hanne Løge, Lars Skorpen Dahl og
Henrik Bie.
Sentralstyret har arrangert komitéhelg i januar 2012. Sentralstyret og samtlige komiteer deltok
på hele eller deler av helgen, noe som førte til godt samarbeid blant flere av komiteene. Årets
Høstmøte ble arrangert på Haraldvangen med 92 deltakere. Arrangementet bidrar til god
nettverksbygging og kompetanseheving til flere ledd I organisasjonen.Totalt sett har vi sett en
god økning i deltakelse på våre nasjonale seminarer og prosjekter i denne perioden.
SEKRETARIATET
André Skeie har vært ansatt som organisasjonskonsulent og den faste arbeidstiden har vært
37,5 t/uke.
André har deltatt på ulike møter i Frivillighet Norge og LNU (Landsrådet for Norges Barne- og
Ungdomsorganisasjoner). Han sitter også i styret til LNU og Norges Fredsråd på vegne av CISV
Norge.
Hovedoppgaver for Sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene, praktisk
organisering av kurs/seminar, oppfølging av medlemsregister og nettsider, håndtering av
søknader for 2012, regnskapsføring, kontakt med myndigheter og andre organisasjoner.
F.o.m. 30.06.2010 har Yahsar Dehaghani vært ansatt som informasjonskonsulent og den faste
arbeidstiden har vært 7,5 t/uken. Han har arbeidet med utvikling av nyhetsbrev, arbeid med
nettsidene og annet informasjonsarbeid.
T.o.m. 30.06.2011 har Freja Lina Huhle/Sverige vært EVS(European Voluntary Service)praktikant på sekretariatet.
Freja Lina sine hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar,
informasjonsarbeid samt personlige prosjekter. Prosjekt for våren 2011 hadde fokus på konflikt
og løsning.
F.o.m. 09.08.2011 har Michael Anstis/Storbritannia vært EVS(European Voluntary Service)praktikant på sekretariatet.
Michael sine hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar,
informasjonsarbeid samt å ha personlige prosjekter. Personlig prosjekt for høsten 2011 hadde
fokus på konflikt og løsning, mens prosjekt for våren 2012 har fokus på bærekraftig utvikling.
T.o.m. 20.09.2011 har Eirik Kolstad Kvalø vært sivilarbeider på sekretariatet.
Eirik sine hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, turné i forbindelse
med leirene på sommeren, oppfølging av medlemsregister og nettsider samt digitalisering av
arkivet.

KOMITEER
Følgende nasjonale komiteer underlagt Sentralstyret har vært i funksjon i arbeidsperioden:
ORGANISASJONSUTVIKLING
Komiteen har i perioden bestått av Knut Ziesler/Oslo&Akershus (leder), Hilde Fjellvær/SørTrøndelag og Tonje Tvinnereim/Telemark.
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2 komitémøter per skype. Deltakelse med en, på januarmøtet i år, og en på
overlappingsseminar. Jobbet med evaluering av den nåværende Strategi og handlingsplanen,
og bistått sentralstyret i forhold til ny Strategi og handlingsplan. Jobber også med en foreløpig
evaluering av ny struktur som ble vedtatt på forrige Landsmøte. Også noen mindre saker;
infofile for Trustee og rekruttering av yngre og nye medlemmer til komiteen.
UTDANNING
Komiteen har i perioden bestått av Henrik Arvidsson (leder), Jenny Sulland (begge Hordaland)
Hendrik Fuglesang/Østfold og Mie Storbekken/Hedmark.
Komiteen planla og arrangerte to ledertreningsseminarer LTS-Vest og LTS-Øst i mars 2012. Alle
som deltok på internasjonale program i 2021 ble invitert til LTSene.
Komiteen arrangerte også STAS (Stabstreningsseminar) i februar 2012. Hit ble alle som var
stab i 2012 invitert.
Komiteen arrangerte også et nasjonalt oppfølgingsseminar, NEO, i september 2011. Staber,
ledere og juniorledere for interchange, barneleir, mosaic, summer camp og ungdomsmøte,
samt deltakere på seminarleir og IPP ble invitert.
Komiteen har arbeidet videre med reformasjonen av ledertreningen i CISV Norge per i dag og
kartlagt det totale behovet for trening i organisasjonen. Komiteen har også utviklet et
standardisert opplegg for Stabstreningsseminaret samt videreutviklet opplegget for
ledertreningsseminarene.
Dessuten koordinerte utdanningskomiteen et samarbeidsprosjekt mellom CISV Egypt og CISV
Norge på temaet demokratisering. Prosjektet gikk ut på å arrangere en workshop i forbindelse
med høstmøtet om demokratisering. Prosjektet tok utgangspunkt i de sterke hendelsene som
skjedde, både i Egypt og i Norge, i 2011.
MOSAIC
Komiteen har i perioden bestått av Inger Berit Hagen/Hordaland (leder), Ingrid Vikse/Rogaland,
fra vår 2012 Mathilde Sulland/Oslo&Akershus
Komiteen hadde komitémøte på Høstmøtet og Januarmøtet, tre komitémøter via skype og har
ellers holdt kontakt per e-post. Komiteen hadde ansvar for to bolker på Høstmøtet. Mike Anstis
(EVS) og prosjektdeltakere fra “I have a Mango” gjennomførete mosaikktrening på NEO. Fokus
på alle disse var Mosaic i praksis og planlagging av konkrete prosjekter.
MaMo ble arrangert på Landsmøtet 2011 i Bergen med 12 deltakere. MaMo var et
morsikkprosjekt i paksis. Som del av prosjektet gjennomførte prosjektdeltakerne en aktivitet
med landsmøtedeltakerne i fellesbolken på søndag.
CISV Norge hadde tre Mosaicprosjekter i 2011, disse var alle ”Verden i ...”-prosjekter.
Ingrid Vikse deltok på internasjonal mosaictrening på RTF i Litauen juni 2011.
Mosaickomiteen ønsker å fremheve og rette fokus på gode tiltak som skaper aktivitet i
nærmiljøet, og som fremmer CISV sine mål og tema. Til dette er det opprettet en pris.
Mosaicprisen 2011 ble utdelt på Høstmøtet for tredje gang og gikk til André Skeie for unikt
engasjement og nyskaping i programmet.
INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP)
Komiteen har i perioden bestått av:
Liv Mari Mortensen/Telemark (leder) og Nadiya Konovalova/Oslo&Akershus
Komiteen har jobbet med rekruttering og oppfølging av norske deltakere på IPP. I tillegg har
komiteen arbeidet planleggingen av IPP i Norge i 2013.
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SEMINARLEIR
Komiteen har i perioden bestått av:
Kamilla Baardsen Haaland/Rogaland (leder) og Britt Iren Eidem/Sogn&Fjordane.
Komiteen har i perioden vært ansvarlig for oppfølging av deltakere som var på seminarleir
sommeren 2011 samt informasjon til, uttak og forberedelse av deltakere som skal på
seminarleir sommeren 2012.
Komiteen har i perioden jobbet med forberedelser til påskens NJC (National Junior Camp) som
også fungerer som Førleirseminar for 2012-deltakerne.
Komiteen har gjennomført sine oppgaver i henhold til komitéplanen.
Komiteen deltok på overlappingsseminar, høstmøtet og januarmøtet.
INTERCHANGE
Komitéen har siden Landsmøtet 2010 bestått av: Hanne Vislie (leder) og Elisabeth Meyer
(begge Oslo/Akershus).
På LTS Øst ble det holdt en spesifikk del for interchangeledere.
Komitéen har jobbet med oppfølging av fylkeslag som har IC.
Det var i utgangspunktet ønsket sju ICer i 2011. En av interchangene ble avlyst av Norge på
grunn av problemer med å skaffe leder, dermed ble seks interchanger gjennomført i 2011.
For 2012 arbeides det med fire Interchanger – én er avlyst pga. manglende deltakere.
Hanne Vislie deltok på deler av komitéarbeidshelg i januar 2012. Komitéen har hatt øvrig
kommunikasjon på telefon og mail.
SUMMER CAMP
Komiteen har i perioden bestått av:
Ingrid Emilie Brevik/Oslo&Akershus (leder) og Ingrid Selvik Henriksen/Hordaland.
Komiteen har hatt ansvaret for oppfølging av fylkeslag med summer camp delegasjoner og
summer camp arrangement.
Komiteen har også hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av nasjonal delegattrening i
mars 2012.
Komiteen har deltatt på overlappingsseminaret og januarmøtet, eget komitemøte i desember,
stas og LTS-VEST (ØST).
BARNELEIR
Komiteen har i perioden bestått av:
Morten Fossmellem/Hedmark (leder), Elin Brisendal/Sør-Trøndelag og Sissel
Kristoffersen/Finnmark.
Komiteen har hatt ansvaret for gjennomføring av Leir kick-off-seminar og Leirlederseminar. Leir
Kick Off ble arrangert i forbindelse med Høstmøte. Vi har også deltatt med et komitemedlem
på STAS, i februar, som holdt de programspesifikke bolkene for barneleir.
CISV Norge meldte pr. 01.06.2011 inn 6 barneleirsarrangementer for 2012. Dessverre har vi
måttet avlyse en av de innmeldte barneleirene.
Komiteen har i perioden jobbet hovedsakelig med redigering av Leirboka og Stabsguiden. Det
har også blitt jobbet med å følge opp de fylkeslagene som skal arrangere leir med tanke på
stabssituasjonen da det i inneværende periode har gått veldig trått med å finne
stabsmedlemmer.
Stabene til alle 6 barneleirene var representert på STAS i februar, men bare en stab var
fulltallig. Tre av stabene var bare representert med et stabsmedlem.
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Komiteen hadde ei arbeidshelg i oktober 2011 hvor det ble jobbet med forberedelser av Leir
Kick off og redigering av guider. Vi hadde også ei arbeidshelg i januar 2012 hvor vi blant annet
trakk JC plassene vi hadde fått invitasjoner til i tillegg til å jobbe med saker fra fylkeslagene
som vedrørte barneleir.
YOUTH MEETING
Komiteen har i perioden vært ubesatt. Men sekretariatet har håndtert søknader og behandling
av søknader til de ulike leirene.
INFORMASJON
Komiteen har i denne perioden bestått av:
Julie Katrine Berg/Finnmark (leder), Kristian Kalvå/Rogaland og Liv Kristina Moshuus/Buskerud.
Ane Tollerød Fosse/Vest Agder har bidratt med design og assitanse i forbindelse med effektene.
Det ble i perioden ansatt en informasjonskonsulent på sekretariatet, Yashar Dehagani, som har
bidratt i informasjonsarbeidet. Det ble i perioden gitt ut 2 medlemsblad. Jostein Sydnes var
redaktør for det ene og informasjonskonsulenten var redaktør for blad nummer 2.
I løpet av perioden har komiteen bidratt til vedlikehold på nettsiden, og gjort noen
oppdateringer på denne som har vært nødvendige. Leirblogger og AIM blogg ble videreført fra
året før, men det er et ønske om at dette gjøres mer strømlinjet, så også for 2012 er leirene
oppfordret å opprette blogger via CISV Norge. Det ble gitt opplæring i bruk av nettsidene på
"ny i styret bolken"- på høstmøtet. Komiteen har også startet arbeidet med å videreutvikle
nettsidene for å møte nye informasjonsbehov.
I samarbeid med Ane Tollerød Fosse har komiteen laget en effektkolleksjon for 2012. Komiteen
har også utarbeidet annonsemateriell i forbindelse med lederrekruttering høsten 2011.
Komiteen har laget et forslag for retningslinjer for digital kommunikasjon og tilstedeværelse for
CISV Norge, fylkes-/lokallagene og leirene som arrangeres hvert år.
Komiteen har hatt to komitemøter (høstmøtet og januarmøtet) og to skypemøter i perioden.
KONTROLLKOMITE
Komiteen har i perioden bestått av:
Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane(leder), Sindre Rikheim og Gunn-Mari Kjølberg/begge
Oslo&Akershus.
Komiteen har ikke hatt møte, men det har vært noe kontakt på e-post.
Det har vore god dialog mellom KK ved leiar og sentralstyret ved leiar i konkrete saker. Desse
sakene er:
- Økokonomiansvarleg trekkjer seg - korleis løyser vi det? KK rådde til at vara gjekk inn i
styret, og at ein eventuelt fekk ekstra bistand til å løyse økonomi-oppgåvene.
- Organisasjonasjonkonsulenten sluttar - kva stilling kan vi lyse ut?
- Det nye medlemsskapssystemet slår dårleg ut for CISV. Sentralstyret vurderte ekstraordinært
årsmøte, etter nokre runder vart vi samde om at vi kunne vente til det ordinære møtet i april.
Komiteen har oppmoda sentralstyret om å lage framlegg til haust-RSM om korleis ein kan nytte
eit eventuelt overskot til å byggje og styrke CISV, sidan organisasjonen årleg har bygd opp
eigenkapital i fleire år på rad og fått lite førebudde framlegg om bruk av midlane på landsmøta.
Vibeke Johnsen deltok på landsmøtet 2011, vår-RSM 2011 og haustmøtet 2011. Komiteen
deltok ikkje på januarmøtet 2012. Vibeke Johnsen deltok og i arbeidet med tilsetting av ny
dagleg leiar
Stavanger, 13.04.2012
Jostein Sydnes

Brita Bolstad

Andreas Malkenes

Julie Katrine Berg

Sigrid Sulland
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