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Åpning

Til stede:
Sentralstyret: Ine Annett Jomaas, Morten Fossmellem, Tor Gunnar Saakvitne,
Jonas Lillemoen Skaalerud, Fredrik Joachim Gjestland
Referent: Ingrid Louise Grøntvedt
Buskerud: Helene Bing
Finnmark: Miriam Workinn
Hedmark: Kine Lindstad
Hordaland: Eirin Krüger Skaftun
Oslo&Akershus: Herman Johre
Rogaland: Ann-Elisabeth Serck-Hanssen
Sogn&Fjordane: Unn Elin Lohne
Telemark: Dirk Klusmeier
Troms:Beate Mortensen
Trøndelag: Hilde Fjellvær
Vest-Agder: Katherine Bai
Vestfold: Anita Warhaug Tesaker
Østfold: Robert Sjøborg
Ikke representert: Oppland
Bisittere: Påtroppende sentralstyremedlemmer Knut Berge og Turid Regina
Dornfest.
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Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent
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Godkjenning av saksliste

Vedlegg: Saksliste RSMV-2016-01
Vedtak: Godkjent
R- 4/16
Rapport fra fylkeslagene - 1 min. pr. lag, gjerne en
”solskinnshistorie”
Vest-Agder: Har stab til leir og har leder til alle delegasjonene. Sender 2+2 og
arrangerer Step Up.
Troms: Økt i aktivitet. Får til aktivitet mellom leirene.
Østfold: Glad for at de reiser seg etter å ha arrangert leir. Nytt styre, nye
mennesker. Mest positive –Juniorgruppen.
Vestfold: Skal ha barneleir og ting fungerer godt. Mangler IC jente til Paris og
gutt 11 til Bergen.
Buskerud: Hadde leir i 2015. Overskudd på leir. Nytt styre.
Trøndelag: Ren jentedelegasjon på Interchange til Brasil. Ser bra ut så langt.
Spennende utvikling. Har startet nye aktiviteter for juniorgruppen som erstattning
for hytteturer som ikke har fungert. Separate økonomiske enheter for fylkeslag og
leir.
Sogn og Fjordane: Leir i sommer. Ser bra ut så langt. Ønsker å trekke frem at
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de har mange ivrige gutter.
Telemark: Fylt sine delegasjoner. To barneleirer og en Step Up.
Finnmark: Skal ha Step Up i sommer. Har ledere på plass. Har et godt
sammarbeid med Troms på minileirer.
Rogaland: Til sommeren Barneleir, er i rute. Har 15 stk som drar på seminar og
Youth Meeting. Veldig positivt. Jobbet med å styrke foreldretrening. Jobbet med
organiasjonsutvikling. Juniorene har gode arrangementer.
Oslo&Akershus: Har fått gode ledere og fylt delegasjonene sine. Aktive juniorer.
God gruppe med foreldre rundt årets leir.
Hedmark: Sender delegajoner og samarbeid med Oslo og Østfold. Full delegasjon
fra Rena.
Hordaland: YM i påsken gikk bra. Leirer for sommeren går veldig fint. Delegasjon
fra Hardanger for første gang. Verda på Stord er et stort og flott arrangement.
Askøy er på plass igjen. Planlegger stor markering av Peace One Day.
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Rapport fra Sentralstyret
Presentert av Fredrik Joachim Gjestland.
Ny daglig leder etter Andreas. Har tatt mye tid. Ekstra jobb i januar pga. stengt
kontor. Jobbet mye med komitéene på januarmøtet. Jobbehelg i Vadsø for å
forberede Landsmøtet.
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Rapport fra BEAM (Regionalt møte Europa, Afrika og Midtøsten)
Presentert av Ine Jomaas.
Strategiplan. ”Mission & Vision” er vedtatt. I den vedtatte visjonen er det litt
uklart hva man legger i «reach». Kommer en undersøkelse om dette ut til alle.
Handler om at vi skal bli mer kjent.
Det vil komme en avstemming om opprettelse av et regionfond i vår region,
EMEA.
Det pågår en revidering av Junior Branch.
CISV Internasjonal har laget en animert video og det gjøres en ekstern
gjennomgang av merkevaren, vårt «brand». Dette innebærer ikke endring av
logoen for organisasjonen.
I regnskapet til CISV Internasjonal fremstår det som at det er et stort overskudd i
2015 for internasjonal, men dette forklares med ubrukte avsatte midler for 2015,
som vil påløpe som kostnader i 2016. Dette er noe regionen er oppmerksom på.
Innspill fra Hilde Fjellvær/Trøndelag: Passe på at vi i CISV Norge følger dette litt
tettere opp.
Ine fortsetter:
Vi har ingen erfaring med den nye internasjonale reiseforsikringen i CISV.
Forsikringen må testes ut litt først, før vi rådgir rundt behov for ytterligere
forsikring. Vi oppfordrer til at CISV Internasjonal sin forsikring tas i bruk først, og
at Sentralstyret informeres om bruk av denne forsikringen, slik at man kan
opparbeide seg et empirisk grunnlag for videre vurdering.
Innspill fra Hilde Fjellvær/Trøndelag: Reiseforsikringer er kumulative slik at man
kan bruke CISV Internasjonal sin forsikring først og deretter bruke sin egen
forsikring på det som ikke dekkes av denne.

Innspill fra Fredrik Joachim Gjestland: Forsikringsnummer sendes ut til alle.
Ine orienterer videre:
Det har kommet en revidert R-07, CISVs hoveddokument om oppførsel på leir.
Denne må vi forholde oss til. Viktig med Incident Report Form (IRF) hvis noen
bryter R-07. Staber har blitt informert, men diskuter det gjerne med egne staber.
Elektroniske avstemminger over internasjonale saker, foregår to ganger i de faste
stemmevinduene: Mai og oktober/november. Når det er saker man skal stemme
over så vil det sendes ut info til dere. Det er ingen avstemming i mai i 2016.
RSM diskuterer Regionfond:
Hilde Fjellvær/Trøndelag: Vil det være en vekting av stemmer i forhold til hvor
mye penger de ulike landene setter inn i fondet. I og med at det er ulik sum i
forhold til hvilken kategori landene tilhører. Spesielt for Norge som allerede
befinner seg i den høyeste kategorien. Vi betaler da mye uten å få «godene».
Er det ikke lagt noe tak på dette, skal fondet bare vokse inn i evigheten?
Robert Sjøberg/Østfold: Er det fare for at denne summen per delegat øker hvis
summen blir innført?
Ann-Elisabeth Serck-Hanssen/Rogaland: Hvordan blir prosessen for tildeling fra
dette fondet?
Tor Gunnar Saakvitne/Sentralstyret: Vi kan se på dette litt som bistand. Eller en
investering i andre land for at de skal kunne arrangere leirer, slik at vi kan
fortsette å sende deltagere.
Turid Regina Dornfest/påtroppende sentralstyremedlem: Kan Øst Europa-fondet
utgjøre startkapitalen vår her hvis dette går igjennom?
Presentasjoner fra internasjonal som ble vist av Ine Jomaas kan tilsendes ved
forespørsel.
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Stabssituasjonen inneværende år - Leirer 2016

Vedlegg: RSMV-2016-02
Alle fylkeslag hadde fulle staber før STAS.
Morten Fossmellem/Sentralstyret går gjennom stabssituasjonen for inneværende
år (2016).
Endringer:
Trøndelag: Ikke leirsted enda.
Vest-Agder: Ingvild Kjærgaard Linnerud.
Oslo & Akershus: Må komme tilbake med informasjon.
Finnmark: Har mistet ett stabsmedlem.
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IPP-poeng
Forslag om at arrangering av International People’s Project (IPP) gir poeng.
Forslag fra Hilde Fjellvær/Trøndelag: Det er ikke mer arbeid å arrangere et IPP
enn et Youth Meeting, derfor holder det med ½ poeng for IPP.

Fare for at dette kan svekke barneleirsprogrammet. Redd for å svekke
kjernevirksomheten til organisasjonen.
Morten Fossmellem/Sentralstyret: Ser poenget og er enig i forslaget om ½ poeng.
Vektingen var ikke tatt hensyn til i forslaget.
Ønske fra RSM om å utsette til RSM Høst 2016, slik at man kan utrede
konsekvensene i forhold til andre program.
Sentralstyret støtter ønsket.
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Arrangement av program 2017-, Barneleir, Step Up, Interchange,
Seminarleir, Youth Meeting, Mosaikk og IPP
Vedlegg: RSMV-2016-04 a, b og c.
Bakgrunnen for leirsyklus ble presentert av Morten Fossmellem/Sentralstyret,
Hilde Fjellvær/Trøndelag og Trond Magnus Berg/Hordaland/Bergen.
Presentasjon kan sees her.
Dirk Klusmeier/Telemark: Prinsipielt må det jo gå ann å endre Leirsyklusen.
Hilde Fjellvær/Trøndelag: Forklarer hva som har skjedd før når man har avlyst
leirer.
Dirk Klusmeier/Telemark: Det kan være at vi ikke får til å arrangere barneleir, og
da kan det være vi må avlyse.
Ann-Elisabeth Serck-Hanssen/Rogaland: Kan man få til en dugnad på å arrangere
en leir?
Morten Fossmellem/Sentralstyret: Det kan jo være at man kan bytte mellom lag.
Unn Elin Lohne/Sogn & Fjordane: Barneleir bidrar til rekruttering hos oss og derfor
ønsker vi kun å arrangere barneleir.
Morten Fossmellem/Sentralstyret: Alle fylkeslag må se på det som ligger for 2017
og se hvilke muligheter de har her til å bytte program. De som skal arrangere i
2018 må se på mulighet for å flytte til 2017.
Morten sender ut e-post med frist for innmelding om kapasitet.
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Innmelding Step Up delegasjoner for 2016.

Gjøres på e-post.
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Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-59 Nasjonale
Seminarer
Jonas Lillemoen Skaalerud/Sentralstyret presenterte saken med tilhørende
endringsforslag fra Youth Meeting-komitéen.
Vedlegg: Revidert RSMV-2016-05
Jonas orienterer om at det også er et innmeldt forslag om at seminarene legges
kronologisk i forhold til CISV Norges leirår, fra leir kick-off  NEO.

Ann-Elisabeth Serck Hanssen/Rogaland: Fremmer et ønske til Youth Meetingkomitéen om at komitéen bistår lagene i opplæringen av 12-13 delegasjonene,
som faller utenfor den nasjonale treningen.
Forslaget er at info file endres i tråd med presentasjonen.
Vedtak: Endret info-file er vedtatt
Oppdatert D-59.
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Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av info-file D-56 om Frifond

Vedlegg: RSMV-2016-06
Dette er en presisering LNU har bedt oss gjøre. Sentralstyret ønsker å bruke LNU
sin definisjon av lokallag aktivt i teksten.
Vedtak: Endret info-file er vedtatt.
Oppdatert D-56.
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Eventuelt.

Jonas Lillemoen Skaalerud/Sentralstyret orienterer på vegne av Juniorkomitéen:
Trening for lokale juniorrepresentanter (LJR) på Høstmøtet.
Ine Jomaas/Sentralstyret ber om tilbakemeldinger på den avholdte
videokonferansen i forkant av RSM Vår 2016, og lufter stemningen for nytt møte i
forkant av kommende Representantskapsmøter.
RSM er positive og Sentralstyret inviterer til videokonferanse ca. to uker før RSM
Høst 2016.

Anita Warhaug Tesaker/Vestfold: Etterspør et skriv å legge ved i søknad om fravær
i forbindelse med fri fra skolen for deltagelse på leir.
Unn Elin Lohne/Sogn & Fjordane: Dette kan gå under organisatorisk fravær.
Ingrid Louise Grøntvedt/Sekretariatet: Et slik skriv finnes tilgjengelig i ressurser
på CISV.no.
LINK:
Skjema for Step Up

