REFERAT 25.-27.aug.
***********
Tilstede: Hanne Løge, Fredrik Joachim Gjestland, Knut Berge, Marie Elise Aarrestad, Turid Regina
Dornfest. Referent: Ingrid Louise Grøntvedt.

S- 56/17 Referatsaker
a) Godkjenne referat junimøtet - Godkjent
b) Godkjenne referat 14.08.17 - Godkjent

S-57/17 Sekretariatet

S-58/17 Økonomi
a) Guide frister økonomi til fylkeslagene (Knut)
Ingrid og Knut lager en guide til fylkeslagene med frister de må forholde seg til når det gjelder
økonomi.
b) Regnskap 2. kvartal
Ingrid og Knut gikk igjennom diverse punkter som krever videre oppfølging.
c) Øst-Europafondet
RSM skal rådspørres om fondets framtid. Dette kan sees i sammenheng med tidligere
diskusjon om Youth Meeting komiteen og samarbeid om treninger. Hvor raskt ønskes det at
uttaket av fondet gjøres. Er det ønskelig at vi prioriterer prosjekter.
d) RTF-potten - Knut går igjennom hovedboka og finner ut hvor mye vi har brukt av potten i år.
Brukt 16800 av 25000 avsatt. Dermed er det rom for å behandle søknader som har kommet
inn.
S-59/17 Kommende nasjonale seminarer/ møte
a) NEO -Store deler av seminaret vil planlegges under overlappingshelgen.
b) Høstmøtet - Fellesbolk på overlapp med komiteene om hva de vil bidra med til programmet.

S-60/17 Innmeldte saker
a) Risk management saker fra sommeren 2017
Saker ble gjennomgått, referatføres ikke av hensyn til involverte personer.

b) Kompaz 2017 - status, vikar
Deltakerne har vært på Youth Camp i Oslo denne uken som har vært. På mandag var det
velkomstmiddag med EVS, tidligere Kompaz deltagere, Hanne, Fredrik og Ingrid Louise. De
skal på Stord på Prep Course.

c) NJC - hva skal det være? Ref diskusjon junimøte
Seminarleir og junior skal ha møte under overlappen for å legge mer planer for dette.

S-61/17 Eventuelt
a) Søknad om støtte til RTF
Barneleirskomiteen har søkt om støtte til TTT på RTF i Belgia for Henriette Jensen. Etter å ha
sett på de faktiske kostnadene som har vært brukt på RTF potten har CISV Norge råd til å
støtte denne deltakelsen. Henriette får dekket reisestøtte på 2000kr og deltageravgiften.
b) Risk Management trening for styreleder.
Hanne Løge skal delta på Risk Management trening under RTF i Belgia.
c) Datoer for seminarer 2018
09.-11.03.18 LTS Øst 1 (YM + V (Finnmark, Oslo&Akershus, Trøndelag, Telemark, Østfold,
Agder, Oppland, Buskerud, Troms, Vestfold, Hedmark)
16.-18.03.18 LTS Vest (SU + V (Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane))
23.-25.03 Påske
30.-01.04 Påske
06-08.04 SUDT 1 og 2 Øst (Finnmark, Oslo&Akershus, Trøndelag, Telemark, Østfold, Agder,
Oppland, Buskerud, Troms, Vestfold, Hedmark, Rogaland og Sogn&Fjordane)
13.-15.04 LM 2018
20.-22.04 SUDT Vest (Hordaland) + LTS 3 Øst. (Interchange og IPP (+evt rest))
Neste møte: 06.09.17

