SENTRALSTYREMØTE 1. September 2012

REFERAT
***********
S- 80/12 Arbeidsfordeling

Økonomiansvarlig – oppdatert arbeidsbeskrivelse. Januarmøte vil bli flyttet til
Økonomiansvarlig – Hovedansvar. Og så skal det foreslås på Landsmøte at man får inn
økonomiansvarlig mer som et fullverdig medlem av Sentralstyret og ikke bare en
regnskapsfører som man kan få inntrykk av nå. Dette må inn i infofile.

Ny inndeling av ansvarsfordeling når det gjelder fylkeslagene (hvem i styret som har
ansvar for hvilke fylker). Sentralstyret skal også prøve å ringe fylkeslagene før og etter
årsmøtene – snakke med dem om saker som meldes inn i HM

Kontaktfylker for sentralstyret

Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane – Knut Ziesler

Oppland, Hedmark, Buskerud – Anne Kristine Giltvedt

Vest-Agder, Telemark – Jostein Sydnes

Finmark, Troms, Sør-Trøndelag – Andreas Malkenes

Oslo&Akershus, Østfold, Vestfold – Håvard Tangvik
S- 81/12 Høstmøte 2012

Planlegging i gang. Informasjon om Høstmøte, priser og program vil bli sendt ut ila kort
tid. Det jobbes med å få ferdigstilt alt her.

Sentralstyret vil ha to møter før Høstmøte med planlegging og koordinering av
arrangementet.

Ziesler vil ha en bolk om AIM2012 og endringene som er underveis internasjonalt.

På TTT vil CISV Norge nå fullfinansiere 15 plasser. 5 plasser er subsidierte plasser.

S- 82/12 Advisory Conference

Ettersom AIM2014 er avlyst pga ny struktur internasjonalt (Advisory Conference hvert
2. eller 3. år), har Norge søkt om å arrangere Advisory Conference 2015. Foreløpig
arbeidsgruppe her er Sydnes, Ziesler og Mjelva. Mer informasjon rundt dette om vi blir
valgt til å arrangere den.

S- 83/12 Fredskorpset Norge – samarbeidsavtale med CISV Norge og CISV Colombia

En arbeidsgruppe vil bli opprettet for å planlegge en tre-årig samarbeidsavtale med
CISV Colombia og CISV Norge. Prosjektet er støttet av FK Norge.



Mjelva og Minde er valgt inn i arbeidsgruppen. Siste medlem fra CISV Norge vil bli utlyst.

S- 84/12 Datoer for fremtidig møter

Sentralstyremøter – 14. oktober, 26. oktober, 9. desember, 24. februar, 8-10. mars

RSM – 27-28 oktober

Januarmøtet – 18-20. januar

Landsmøtet – 5-7. april

Godkjent – 30. september, 2012

