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Vedtekter for CISV X fylkeslag
§1
CISV Norge er en uavhengig, politisk og religiøst nøytral organisasjon, basert på frivillig
arbeid. CISV Norge er den norske avdelingen av CISV International.
X fylkeslag er et fylkeslag i CISV Norge, og skal arbeide etter de prinsipper, lover og
vedtak som til enhver tid gjelder for CISV Norge og CISV International.
§ 2 Formål
CISV Norge har som formål å arbeide for en fredeligere verden gjennom større
internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom fra alle verdens land få mulighet til å bli
kjent med hverandre og knytte vennskapsbånd på tvers av grensene. Foreningen
arbeider for realiseringen av prinsipp 10 i FNs Erklæring om barnets rettigheter:
"Barnet skal beskyttes mot virksomhet som kan oppmuntre til rasemessig, religiøs eller
annen diskriminering. I dets oppdragelse skal det legges vekt på verdien av forståelse,
toleranse, vennskap mellom folkene, fred og verdensomspennende brorskap og sørges
for at det er seg bevisst at dets krefter og evner bør komme dets medmennesker til
gode."

§ 3 Aktiviteter
CISV X skal ved hjelp av lokallagene:
- finansiere, arrangere og sende deltakere til internasjonale CISV-aktiviteter som nevnt i
CISV Norges vedtekter
- drive fredsfostrende arbeid blant barn og unge lokalt
- forberede deltakere og foresatte før deltakelse i de internasjonale aktivitetene, samt
følge opp deltakerne etter aktivitetene.
-CISV X kan samarbeide med andre organisasjoner som har liknende formål.
§ 4 Medlemskap
Medlemskapet i CISV Norge er personlig. Medlem av CISV X er alle som har betalt den
fastsatte kontingent. Medlemskapet er åpent for alle som slutter seg til organisasjonens
målsetting, medlemskapet opphører ved skriftlig utmeldelse. Alle medlemmer som har fylt
11 år, har stemmerett. Alle som har stemmerett er valgbare.
Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet i CISV Norge.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er CISV X's høyeste organ. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av
oktober. Innkalling skal skje skriftlig 3 uker før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle:
Årsmelding, revidert regnskap, budsjett, valg av styre, revisor og valgkomité, og
eventuelle saker lagt frem av styret eller sendt inn til styret minst 2 uker før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes dersom styret ønsker det eller minst 20
medlemmer krever det skriftlig. Stemmeberettigede på årsmøtet er de registrerte
betalende medlemmer av fylkeslaget som har fylt 11 år.
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§ 6 Regnskap
Regnskapsperioden strekker seg fra 1. september til 31. august. Revidert regnskap og
rapport over virksomheten skal sendes til CISV Norge innen 31.12.
§ 7 Styret
Fylkeslaget ledes av et styre som består av leder, sekretær, kasserer og minimum ett
styremedlem, hvorav to skal være under 25 år. Valgperioden er normalt to år, og det skal
tilstrebes at ca. halvparten av styret skal være på valg hvert år. Hvert medlem velges
særskilt til en funksjon.
§ 8 Komitéer
Det kan opprettes komitéer underlagt styret, for å ta seg av spesielle saker eller
saksområder. Hver komité ledes av en av styrets medlemmer, med mindre styret selv
bestemmer noe annet.
§ 9 Lokallag
Fylkeslaget skal arbeide aktivt for å opprette lokallag.
§ 10 Vedtektsendring
Forandringer i vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet med minst to tredjedels flertall.
Fylkeslaget kan ha vedtekter utover standardvedtektene, men disse kan ikke stride mot
de lover og vedtak som til enhver tid gjelder for CISV Norge og CISV International eller
offentlige lover og forskrifter.
§ 11 Oppløsning
Ved oppløsning av fylkeslaget tilfaller eventuelle midler CISV Norge.
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