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Retningslinjer for søknad om økonomisk støtte til
seminarer/workshops/møter og kurs fra CISV Norge
I CISV Norges budsjett finnes det midler det er mulig for enkeltpersoner å søke på for å delta på
internasjonale
seminarer,
workshops,
møter
og
kurs.
Sentralstyret
har,
etter
budsjettgodkjenning, fullmakt til å fordele disse midlene etter innkomne søknader.
Internasjonale arrangementer:
Søknadsfrist 1. mars
Behandling av innkomne søknader skjer på en hensiktsmessig måte av sentralstyret.
Medlemmer i CISV Norge kan søke individuelt. Søknadene skal, før de sendes, være behandlet
av det fylkeslag/lokallag søkeren er medlem i. Unntaket er dersom søker er medlem av en av
CISV Norges komiteer, og søker med bakgrunn i dette.
RTF og andre internasjonale arrangementer
om støtte til internasjonal trening og arrangementer skal søkes innen 1. mars.
Søknader som kommer sentralstyret i hende etter denne fristen kan ikke forventes å behandles,
dersom det ikke er saklig grunn til forsinkelsen. Dette vurderes fortløpende av Sentralstyret, så
sant det er midler igjen til fordeling.
Søkerne vil kategoriseres som Sentralstyre, nasjonale komitemedlemmer, internasjonale
komitemedlemmer og fylkeslag/lokallagsrepresentanter. De skal i utgangspunktet prioriteres i
denne rekkefølgen.
Kandidater til International Executive Committee og Komitélederposisjonene internasjonalt skal,
så lenge dette er forsvarlig ift CISV Norges inntekter, søkes å fullfinansieres det året de stiller til
valg. Dette budsjetteres som en egen post i CISV Norges budsjett og omfattes ikke av
ovennevnte pott. Sentralstyret skal imidlertid orienteres så snart kandidaturet er klart.
Nasjonale kurs
Det fastsettes i CISV Norges budsjetter hvilke beløp det kan søkes på for fylkes-/lokallag.
Søknadsfrist vil være det Sentralstyremøte som finner sted i forkant av kurset. Sentralstyret skal
blant annet legge lagets størrelse, økonomi og tidligere deltakelse til grunn for sin vurdering.
Fylkes/lokallag som tildeles støtte vil skriftlig meddeles vedtaket, samt at det vil fremgå av
referatet fra Sentralstyremøtet.
Andre søknader
Søknad om økonomisk støtte til arrangement som ikke går inn under ovennevnt behandles
fortløpende av Sentralstyret, med bakgrunn i innsendt skriftlig søknad.
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