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Referat representantskapsmøte (RSM vår) 2017 – 23.april
R- 1/17

Åpning

R- 2/17

Godkjenning av innkalling

R- 3/17

Godkjenning av saksliste (Vedlegg RSMV-2017-01)

Endringer og oppklaringer:
Sak 13. Endringer fra sentralstyret:
A: Trekke forslag om solidaritet og restpoeng.
B: Fjerne side 2.
Sentralstyret ønsker å vedta de fleste info-file endringene i en felles bolk.
Info-file saker RSM som ønskes å tas til diskusjon, og dermed ikke vedtas i
bolk er:
14, 15, 22, 23, 29 og 30.
Sakslisten med endringer er godkjent.
R- 4/17

Oppklaringer sak 14, 15 og 23.

Sak 14. Sak fra sentralstyret – Oppdatering Info-fil D-36-A Fordeling av
delegasjoner barneleir (Vedlegg RSMV-2017-07a) og D-36-B Fordeling av
delegasjoner Step Up (Vedlegg RSMV-2017-07b)
Friendly amendment fra Trond Magnus Berg:
Barneleir # 7:
Dersom det er overskytende delegasjoner i forhold til det antall poeng som
fylkeslagene tar ut, legges disse delegasjonene i en fellespott som fylkeslag
kan melde sin interesse for etter 1. desember med utgangspunkt i egen
søknadsmasse.
Delegasjonene blir så trukket av Sentralstyret på første styremøte etter første
desember Delegasjonene tildeles uten poengbelastning.Kun fylkeslag med
poengsaldo +1 eller lavere kan få tildelt delegasjon uten poengbelastning.
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Step Up # 9:
Eventuelle overskytende delegasjoner i hver aldersgruppe legges i en fellespott
som fylkeslag kan melde sin interesse for etter 1. desember med
utgangspunkt i egen søkermasse. Fylkeslag som i runde en eller to har sagt fra
seg en delegasjon mister retten til å være med i ekstratildeling etter første
desember. Delegasjonene blir så trukket av Sentralstyret på første styremøte
etter første desember. Delegasjonene trekkes ut uten poengbelastning. Kun
fylkeslag med poengsaldo +1 eller lavere kan få tildelt delegasjon uten
poengbelastning.
Sak 15. Sak fra sentralstyret – Oppdatering Info-fil D-38 Retningslinje uttak av
juniorledere (Vedlegg RSMV-2017-08)
Sak 23. Sak fra sentralstyret og seminarleirskomiteen – Oppdatering Info-fil D51 Retningslinje seminarleirssøknad (Vedlegg RSMV-2017-16)
R- 5/17

Rapport fra fylkeslagene

Silje Andersen – Oslo&Akershus:
Laget gleder seg til barneleir i sommer. De har et aktivt juniorstyre. Har hatt
hyttetur og har alle delegater og ledere på plass.
Bjørn Are Stølen – Agder:
Agder har et godt styre. De er mange i styret og det er dermed greit å delegere.
De jobber med å være aktiv på sosiale medier. De jobber også aktivt med unge
– mye mosaikk som handler om sosiale aktiviter (hytteturer).
Hilde Fjellvær – Trøndelag:
Laget fant nylig siste gutt til delegasjonene. I år har Trøndelag opplevd en stor
økning i antall ledersøkere, men flere av disse har senere takket nei. Det er et
gjennomgående problem i organisasjonen og Trøndelag oppfordrer
sentralstyret til å se nærmere på dette fremover. Trøndelag har et godt styre.
De har innført en info-ansvarlig i styret nå i år. Å lete etter ledersøkere gjennom
pedagogisk vikarsentral var veldig effektivt. Trøndelag tipser om at asylsøkere
kan være en god ressurs for organisasjonen.
Eirin Skaftun – Hordaland:
CISV Sunnhordland vant mosaikk-prisen i høst. Os hadde rekordmange søkere
til barneleir – tror det skyldes at de har jobbet godt med promotering i mange
år. Sotra og Øygarden – er et nytt lag i høst.
Hordaland har opplevd god PR i påsken. CISV Bergen fikk nylig tildelt 200 000
kr fra Sparebank1 Vest, øremerket til leir.
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Knut Johansen – Østfold:
Østfold hadde en veldig god søknadsleir. De har kontakt med nytt leirsted, som
de fikk låne gratis i bytte mot å stille opp på et julebord og servere. Laget har
jobba mye med å få tak i ledere. Kan sikkert lære noe av andre lag i dette
arbeidet. De har et godt styre og en veldig aktiv juniorgruppe.
Daniel Forssberg – Troms:
Troms hadde fantastisk mange søkere i fjor, har ikke hatt like bra i år. De har
derimot en flott foreldregruppe som er aktive og flinke.
Dirk Klusmeier – Telemark:
Hos Telemark har det vært en utfordring med å fylle delegasjonene i år. De
måtte dessverre si fra seg en delegasjon. Forberedelsene til leir går over all
forventing. De har fått et supert lokale og fått nye krefter inn i leirkomite.
Lasse Thue – Buskerud:
Buskerud har et ganske nytt styre, så de bruker nå tid på å komme i gang. Har
en veldig aktiv sommer, det gjør at kapasiteten blir litt krevende. De har
engasjerte juniorer og gode forberedelsesaktiviteter for de som skal ut. Litt
problemer med å rekruttere gutter og leder.
I 2018 skal de arrangere leir. Jobber strategisk med å få inn ressurser til dette.
Kine Lindstad – Hedmark:
Hedmark har fått god hjelp til å fylle delegasjoner og har nå alt klart.
Tone Korvald – Rogaland:
I Rogaland er det mye fokus på foreldretrening og informasjonsflyt. Facebook
brukes heller enn bloggen. I styret jobbes det godt med struktur og
handlingsplan. Rogaland skal ha Youth Meeting til sommeren.
Pernille Støren – Vestfold:
Vestfold har alle delegasjoner på plass, og de gleder seg. Håpet å få til
Interchange, men det gikk ikke. Vestfold er veldig fornøyde med å bruke
Facebook som kommunikasjonsverktøy. Laget har veldig stort engasjement
blant de unge.
R- 6/17

Rapport fra sentralstyret

Ine Annett Jomaas/leder:
Ine informerte om EVS som valgte å gi seg tidligere enn de skulle.
Doug og Alina følte at det ikke var riktig for dem å fortsette. Daglig leder er
dermed alene på kontoret, på grunn av dette har sentralstyret ansatt en
kontormedarbeider i en 18,6% stilling for å avlaste daglig leder, for en 3
måneders periode.
Medlemssystemet: CISV Trøndelag har fått faktura.
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Alt arbeidet kontoret gjør lagres i skyløsning, for å minske risikoen for å miste
informasjon.
God deltagelse på STAS. Stabene er nære fulltallige på seminaret. Veldig
positive effekter av dette.
Synkende antall dispensasjonssøknader, jobbes bra med å finne delegater
innefor de riktige rammene.
Inger Berit har fått ett års forlengelse av sitt åremål som
prosjektkoordinator/informasjonskonsulent.
R- 7/17

Rapport fra nasjonal representant (fra regionalt møte)

Det er 3 motions som skal stemmes over internajsonalt, juniorbranch,
branding og kommunikasjon fra internasjonalt og til komiteer og regioner.
Motions vil sendes ut til alle slik at alle kan gi innspill.
EMEA-fondet, som ble diskutert tidligere. Stemming skjer i sommer, og her er
det viktig med innspill fra fylkeslagene. Vi vil vurdere å innkalle til et VK-møte
og diskutere dette der.
Det er en trend over flere år at det arrangeres færre barneleirer innen vår
region (Europa, Midt-Østen og Afrika). For organisasjonen er det viktig at vi
opprettholder dette programmet, så det er viktig at Norge ikke avlyser sine
barneleirer. Youth Meeting er et program som øker. Hvis flere lag ønsker å
holde Youth Meeting så er det viktig at de melder inn ønsker om dette. Lagene
bes om å tenke langsiktig slik at vi kan legge inn dette i leirsyklusen.
R- 8/17

Informasjonssak om medlemsnedgang (Vedlegg RSMV-2017-02)

Knut Berge/økonimiansvarlig presenterer saken.
Ingen diskusjon her.
De som har hatt økning har hatt mye aktivitet iløpet av året.
CISV Norge har nå fått nytt medlemssystem. Lagene må hjelpe til å sørge for at
deres medlemsinformasjon er korrekt.
R- 9/17

Stabssituasjon inneværende år

Noen oppdateringer, disse blir sendt til programansvarlig.
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R- 10/17 Arrangement av program 2018 (Vedlegg RSMV-2017-03)
R- 11/17 Innmelding av Step Up delegasjoner 2018
Lag
Agder
Buskerud
Finnmark
Hordaland
Oppland
Oslo&Akershus
Østfold
Rogaland
Sogn og
Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vestfold
SUM

14

2
1
1
5
1
1

15

1
1
1
1
15

2
2
1
1
1
2
9

R- 12/17 De infofilene som ikke skulle utenom ble vedtatt i blokk.
Dette var: D-19, D-57(ny), D-49 A og B, D-46 B, D-48, D-22, D-23, D-24, D-55A,
D-59, D-60 A og B, D-16(ny), D-1B, D1C, D-37 og D-43.
R- 13/17 Sak 22 – Arbeidsbeskrivelse juniorkomiteen.
Representasjon på internasjonale møter:
Beholde grønt, men endre AIM til GloCo.
Vedtatt med endring
R- 14/17 Sak 29 Selvassuransefondet
Ønskelig at Sentraltyret tar dokumentet og jobber videre med det til RSM høst.
Oppfordring om å lese dette og komme med innspill frem til høsten.
R- 15/17 Sak 14 D-36 Fordeling av delegasjoner
Endringsforslag fra Trond Magnus Berg.
Vedtatt med endringer.
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R- 16/17 Sak 15 D-38 Retningslinje uttak av juniorledere
Ingen fler innspill.
Vedtatt.
R- 17/17 Sak 23 D-51 Retningslinje seminarleirssøknad
Endring: Søkere tildelt plass ikke plasser.
Vedtatt med endring.
R- 18/17 Sak 30 D-58 Oversikt over internasjonale, nasjonale og regionale kurs
og møter, og diverse støtteordninger fra CISV Norge.
Noe kluss med formateringen slik at det nederste på side 1 har forsvunnet. Litt
uheldig må rettes opp i.
Daniel: Få ut informasjon i god nok tid slik at man kan bestille i god tid. Det må
vi jobbe med kontinuerlig.
Tone: Reisekostnader er også noe lagene må jobbe aktivt med å redusere.
Vedtatt.
R- 19/17 Eventuelt
Til informasjon, høst RSM 2016 ble det vedtatt en pott på 9000 kroner til
juniorsatsning. Ine/leder informerer om at det er i henhold til vedtaket sist høst
utarbeidet en retningslinje av juniorkomiteen og utviklingsansvarlig.
Tema som CISV Vestfold vurderer å melde inn saker på til RSM Høst 2017:
-Shopping av plasser å reise til.
-Søkere til JC –plasser, ujevnt i tilbudene. YM-komitee og Barneleirskomite
sammarbeide litt mer.
Daniel: Skal vi utvide LM til å inkludere fredag også? Eller legg LM på
Gardemoen.
Bjørn Are: Ser også dette poenget. Kan være en ide å legge alt til Gardemoen.
Knut. Eventuelt alternere mellom Flesland og Gardemoen?
Knut Berge: Introduserte kort Workplace. Workplace er en sosial
mediaplattform, veldig lik Facebook. Det som skiller denne fra facebook er at
man ikke behøver å ha en facebook konto for å benytte seg av plattformen, og
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alt som lastet opp av dokumenter på plattformen er eid av organisasjonen,
ikke av Facebook. Sentralstyret benytter denne plattformen til kommunikasjon
seg i mellom og øsnker nå at også fylkeslagsledere skal være involvert her slik
at man kan lette noe av e-post korespndansen. All viktig korespondanse skal
allikevel på e-post.
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