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ÅRSBERETNING CISV NORGE 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016)
SENTRALSTYRET
Sentralstyret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Programansvarlig
Utviklingsansvarlig (tom 31.07.2016)
Utviklingsansvarlig (fom 01.08.2016)
Økonomiansvarlig (tom 31.07.2016)
Økonomiansvarlig (fom 01.08.2016)
Vara (fom.01.08.2016) *
Nasjonal Representant
Nasjonal Risk Manager

Ine Annett Jomaas
Fredrik Joachim Gjestland
Morten Fossmellem
Jonas Lillemoen Skaalerud
Turid Regina Dornfest
Tor Gunnar Saakvine
Knut A. M. Berge
Mikkel Stokke
Ine Annett Jomaas
Fredrik Joachim Gjestland

Trøndelag
Trøndelag
Finnmark
Vest-Agder
Hordaland/Bergen
Hordaland/Bergen
Hordaland/Bergen
Vestfold
Trøndelag
Trøndelag

*Sentralstyret hadde ingen vara i perioden 01.01-31.07 grunnet at vara ble aktivert sommeren 2015 og det ble
ikke valgt ny vara for høst 2015/vår 2016.

Landsmøtet ble avholdt 09.04.-10.04.2016 Clarion Collection Hotel Astoria, Hamar, Hedmark.
Representantskapsmøtet (RSM) ble avholdt 10.04.2016 (i forbindelse med Landsmøtet) og 4.6.11.2016 (Comfort Hotel Runway, Gardemoen i forbindelse med Høstmøtet).
Sentralstyret har hatt totalt 19 møter: fem fysiske møter (inkludert Januarmøtet
Overlappingsseminaret, og i forkant av landsmøtet) og 14 møter via videokonferanse.

og

ØKONOMI
CISV Norge er en frivillig organisasjon som driver sin økonomi med mål om å gå i null hvert år. Det er
daglig leder og sekretariatet som har ansvar for den daglige driften, mens økonomiansvarlig i
Sentralstyret har det overordnede økonomiske ansvaret sammen med resten av Sentralstyret.
Årsbudsjett 2017 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Resultatet for regnskapsåret 2016
viser et underskudd på 13 480,61 kr.
Underskuddet på regnskapet 2016 skyldes i stor grad endring av daglig leder. Dette medførte dobbel
lønnskostnad i en måned ved overlapp og opplæring. Det ble også betalt for opparbeidet overtid som
ikke var mulig å ta ut som avspasering.
CISV Norge har fast ansatt daglig leder i 100% stilling, én 40% prosjektstilling og to EVSere på
ettårskontrakt. Arbeidsmiljøet for 2016 anses som godt.

SÅRBARHETSANALYSE
CISV Norge går i 2016 i minus for andre år på rad. Dette er en trend som det er ikke er ønskelig at
fortsetter. Man jobber med en plan for å sikre balanse i 2017.
CISV Norge får i snitt ca. 1 000 000 NOK i driftstøtte. Disse midlene bør regnes som relativt trygge,
også i årene som kommer.
Det er mer usikkerhet knyttet til den internasjonale driftsstøtten, men CISV har ikke fått konkrete
signaler som tyder på at denne vil fjernes. Internasjonal driftsstøtte utgjør i underkant av 800 000,NOK årlig. Støtten fra UDI (Verden i-midlene), Aktiv Ungdom (EVS) og Studieforbundet for Næring og
Samfunn regnes som rimelig trygge, og det forventes ikke (selv om det ikke kan utelukkes) at disse vil
bortfalle på bakgrunn av politiske prioriteringer.
Sentralstyret vil framover se etter alternative inntektsmuligheter og hvilke muligheter vi har for å
redusere utgifter.
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STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018
CISV har siden starten vokst fra ett til syv offisielle programmer, i tillegg til en rekke ulike aktiviteter,
både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. CISV er ikke lenger en organisasjon som utelukkende
arrangerer sommerleirer. De mange leirprogrammene som arrangeres hvert år krever ressurser. Disse
ressursene bunner ut i menneskelige ressurser og kapasitet. Økt lokalt engasjement og ressurstilgang
er nøkkelen til større aktivitet, kontinuitet og utvikling.
Landsmøtet 2015 vedtok den nåværende Strategi- og Handlingsplanen 2016-2018. Denne planen har
to hovedmål: 1) CISV Norge skal være en organisasjon som tilbyr aktiviteter gjennom hele året. 2) CISV
Norge skal være et attraktivt valg for unge voksne i aldersgruppen 18-26.
Målene i strategi- og handlingsplanen henger sammen. For å tilby aktiviteter gjennom hele året trenger
vi å skaffe personer. På samme måte vil aktiviteter gjennom hele året kunne engasjere frivillige til å
bidra på andre måter enn bare å stille opp på leir én sommer.
Tilbakemeldingene fra fylkes- og lokallagene foregående strategi-periode var et ønske som jevnlig
oppdateringer for å unngå at Strategi- og Handlingsplanen blir glemt, men er et styringsverktøy for
organisasjonen. Sentralstyret har Strategi- og Handlingsplanen som fokus for arbeidet som gjøres
nasjonalt, i oppfølging av kontor, dialog med fylkeslag, EVS-prosjekt, innhold Høstmøtet og i strategiske
satsninger som gjøres i organisasjonen. De nasjonale komiteene har målene med seg i arbeidet med
komitéplanene sine. Under representantskapsmøte (RSM) høsten 2016 løftet vi temaet og
fylkeslagene orientert om hvordan planen er tatt i bruk hos de lokalt. Strategi- og Handlingsplanen er
tatt i brukt i variert grad i fylkeslagene, alt fra utarbeidelse av årshjul til en egen strategi- og
handlingsplan for fylkeslaget.

MEDLEMMER FYLKESLAG/LOKALLAG
Medlemstallet var 2 488 per 31.12.2016 hvorav 1 738 var under 26 år mot 2 905 per 31.12.2015
hvorav 1 973 var under 26 år.

Medlemstallutvikling 2010-2016
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CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 22 1 lokallag (fylkeslag uten lokallag
regnes her som et lokallag).
Medlemstall per fylkes- og lokallag (totalt medlemstall/antall medlemmer under 26 år) per
31.12.2016:
Buskerud (84/62), Finnmark (47/32), Hedmark (48/36), Hordaland/Askøy (39/31), Hordaland/Bergen
(439/300), Hordaland/Breiviken (8/2), Hordaland/Nordhordland (58/45), Hordaland/Os (100/79),
Hordaland/Sotra og Øygarden (22/16), Hordaland/Sunnhordland (85/67), Hordaland/Voss (45/31),
Møre og Romsdal (6/4), Oppland (74/56), Oslo og Akershus/Asker og Bærum (134/96), Oslo og
Akershus/Follo (26/17), Oslo og Akershus/Oslo (224/158), Rogaland (191/126), Sogn og Fjordane
(90/53), Telemark (68/43), Troms (64/44), Trøndelag (296/206), Vest-Agder (122/86), Vestfold
(108/75) og Østfold (110/73) 2.
1Her telles ikke Breiviken fordi de ikke arrangerer egen leir og dermed ikke møter CISV Norge sin definisjon av et
lokallag. Jamfør CISV Norges vedtekter §7. Møre og Romsdal er ”sovende” fylkeslag.
2
For å se utvikling tallene per fylkes- og lokallag se vedlegg 1.
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CISV PROGRAM 2016
EGNE CISV PROGRAM
Det ble arrangert seks internasjonale Barneleirer i Norge sommeren 2016: Hordaland/Sunnhordland,
Hordaland/Nordhordland, Hedmark, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vestfold.
Det ble arrangert fire internasjonale Step Up i Norge sommeren 2016: Hordaland/Bergen, Finnmark,
Oslo og Akershus og Vest-Agder.
Det ble arrangert én Seminarleir i Norge 2016 i Trøndelag.
Det ble arrangert tre Internasjonale Youth Meeting i Norge 2016: Hordaland/Bergen, Trøndelag og Oslo
og Akershus/Asker & Bærum.
Totalt var det 67 stabsmedlemmer 3.
Det ble arrangert seks mosaikkprosjekter i 2016: Sogn og Fjordane, Hordaland/Sunnhordland,
Finnmark, Hordaland/Bergen, Rogaland og Oslo og Akershus.
Totalt var det 399 deltakere og 65 stab på Mosaikk 2016.
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For å se stabssammensetningen egne CISV program, se vedlegg 2.
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INTERNASJONALE DELEGASJONER
BARNELEIR

CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 47 internasjonale barneleirer.
Det var åtte vinterleirer (leirstart i 2016). I alt utgjør dette 192 barn og 47 delegasjonsledere.
Det deltok 26 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene.

INTERCHANGE

Det ble gjennomført 7 Interchange i 2016, av følgende fylkes- og lokallag: Oslo og Akershus, Oppland,
Hordaland/Bergen, Hordaland/Os, Vestfold, Trøndelag og Østfold. Totalt var det 47 deltakere, 4
juniorledere og 7 ledere.

STEP UP

CISV Norge har i perioden deltatt på 24 Step Up, 12 av disse for 14-åringer og 12 for 15-åringer. Det
var tre vinterleirer (leirstart i 2016). Totalt deltok 96 ungdommer og 24 ledere på Step Up i 2016.

SEMINARLEIR

CISV Norge hadde 30 deltagere fordelt på 14 seminarleirer.

YOUTH MEETING

På Youth Meeting 2016 deltok:
18 deltakere og 3 leder på Youth Meeting 12-13 år.
30 deltakere og 5 ledere på Youth Meeting 14-15 år.
14 deltakere på Youth Meeting 16-18 år.
1 deltaker på Youth Meeting 19+.
Totalt i 2016 deltok 63 ungdommer og 8 ledere på Youth Meeting.

INTERNATIONAL PEOPLE´S PROJECT Project (IPP)
På IPP 2016 deltok én deltaker i Helsinki, Finland.

OPPSUMMERING

Totalt i 2016 utgjør dette for Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir, Youth Meeting, IPP og
Mosaikk 828 deltakere og 246 (117 JC/Leder + 129 stab) JC/ledere/stab 4.

4

Se vedlegg 3 for oversikt over destinasjoner og sendende fylkeslag.

Side 5 av 24

Årsberetning CISV Norge 2016

TOTALT DELTAKERE, LEDERE, JC OG STAB CISV NORGE 2009-2016
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DELTAKELSE PÅ MØTER – SEMINARER – WORKSHOPS
INTERNASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Frankrike 24.-28.mars 2016
Deltakere fra CISV Norge på Training the Trainers (TTT): Julie Marie Sørheim/Oslo&Akershus/Oslo.
Deltakere fra CISV Norge Seminarleir: Guro Fosslie/Trøndelag, Solveig Hove Bang/Sogn og Fjordane.
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Danmark 5.-9.mai 2016.
Deltakere fra CISV Norge på Risk Management Training: Helene Aase Ruud/Hordaland/Nordhordland,
Inger Berit Hagen/ansatt, Marie Elise Aarrestad/Rogaland, Ingrid Louise Grøntvedt/ansatt.
Deltakere fra CISV Norge på TTT: Ellinor Bogen Strandheim/Trøndelag
INTERCHANGE GATHERING arrangert i Tyskland 11.-13.mars 2016.
Deltaker fra CISV Norge: Rannveig Aulie Sørum/Hedmark
BIG EUROPEAN-AFRICAN-MIDDLE EASTERN MEETING (BEAM) ble arrangert sammen/parallelt med
European Junior Branch Meeting (EJBM). Møtene ble arrangert i Tyskland. EJBM ble arrangert 23.28.mars 2016, og BEAM ble arrangert 25.-28.mars 2016.
Deltakere fra CISV Norge på EJBM: Line Undset/Rogaland, Håkon Vislie/Asker og Bærum og
Akershus/Oslo, Rasmus Thaning/Oslo og Akershus/Oslo og Oline Sæther/Østfold.
Deltaker fra CISV Norge på BEAM: Ine Annett Jomaas/Trøndelag.
INTERNATIONAL JUNIOR BRANCH CONFERENCE (IJBC) arrangert i Colombia 02.08-07.08.2016
Deltakere fra CISV Norge: Line Undset/Rogaland.
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NICE weekend Finland, 11-14 februar 2016
Ellinor Bogen, Trøndelag var stab
Kaja Kvikshaug Viggen, Trøndelag
Tina Kristine Jin Homme, Buskerud
Anne Kloppbakken, Buskerud
Viljar Nattlandsmyr, Rogaland
Sondre Ellingsen, Hordaland
Ada Camilla Lassen-Urdahl, Vestfold
Anna Aamo, Hordaland
Josefine Fusdahl, Vestfold
Wild West Weekend England 18-21 februar 2016
Anette Svensli Arnesen, Vestfold.
EJBM Tyskland 23-28 mars 2016
Line Undset, Rogaland
Håkon Vislie, O&A
Rasmus Thaning, O&A
Oline Sæther, Østfold
IJBC Colombia 2-7 august 2017
Line Undset, Rogaland
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Peninsula 22-24 september 2016
Anna Aamo, Hordaland
Eirik Havre, Hordaland
NaJuWo 2-4 desember 2017
Heine Toft Nordal, Hordaland

INTERNASJONALE VERV

I 2016 hadde følgende norske CISVere internasjonale verv:
International Junior Branch Team
Risk Management (Regional Delivery Team)
Educational Programmes (Regional Delivery Team EMEA)
Educational Programmes (Regional Delivery Team EMEA)
Communications Team
Training and Quality Assurance (Regional Delivery Team EMEA)
Junior Branch Review Team (Working Group)
Election Committee (Governing Board Elections 2017)
European Junior Branch Team (EJBM-team)

Anna Aamo/Hordaland/Bergen
Ine Annett Jomaas/Trøndelag
Bruna Saakvitne/Oslo og
Akershus/Oslo
Inger Berit Hagen/
Hordaland/Sunnhordland
Bruna Saakvitne/Oslo og
Akershus/Oslo
Freja Lina Huhle/Oslo og
Akershus/Oslo
Liv Kristina Moshuus/Buskerud
Ine Annett Jomaas/Trøndelag
Ellinor Bogen
Strandheim/Trøndelag 5

Totalt utgjør dette 14 seminar- og møtedeltakere og 6 medlemmer med verv i CISV International.

5

Ellinor var av personlige årsaker nødt til å trekke seg fra vervet etter kort tid.
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NASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS
Januarmøtet ble arrangert i Oslo/Fredshuset 16.-17.01.2016
Seminar for Sentralstyret og komitémedlemmer.
Det var 24 deltakere.
Stabstreningsseminar (STAS) ble arrangert i Oslo/Fredshuset 12.-14.02.2016
Det var 35 deltakere og 6 stabsmedlemmer.
Ledertreningsseminar (LTS) Vest ble arrangert på Lønningstrand, Bergen 04.-06.03.2016
Det var 55 deltakere og 4 stabsmedlemmer.
Ledertreningsseminar (LTS) Øst ble arrangert på Bøleråsen Skole, Ski 11.-13.03.2016
Det var 64 deltakere og 7 stabsmedlemmer.
Youth Meeting Delegattrening (YMT) ble arrangert på Maridalen skole, Oslo 11.-13.03.2016. Det var 33
deltagere og 3 stabsmedlemmer.
Step Up Delegattrening Vest (SUDT Vest) ble arrangert på Lønningstrand, Bergen 22.04-24.04.2016
Det var 38 deltakere og 6 stabsmedlemmer.
Step Up Delegattrening Øst (SUDT Øst) ble arrangert på Gystadmarka skole, Jessheim, Akershus 15.0417.04.2016.
Det var 61 deltakere og 6 stabsmedlemmer
Landsmøte 2016 ble arrangert på Clarion Collection Hotel Astoria Hamar, Hedmark 09.04.10.04.2016.
Det var 64 deltakere inkludert sentralstyret og ansatte.
Videokonferanse forberedelse til representantskapsmøte (RSM vår) ble arrangert via ”Go to Meeting”
30.03.2016. Det var 12 deltakere inkludert sentralstyret og daglig leder.
Representantskapsmøte (RSM vår) ble arrangert på Clarion Collection Hotel Astoria Hamar,
Hedmark, 10.04.2016.
Det var 21 deltakere inkludert sentralstyret og daglig leder.
National Junior Camp (NJC) 2016 ble arrangert på Lønningstrand 18.03.-23.03.2016
Det var 45 deltakere og 5 stabsmedlemmer.
Leirlederseminar ble arrangert på Skarnes, Hedmark, 21.05-22.05 2016
Det var 7 deltakere og 3 stabsmedlemmer.
Overlappingsseminar for sentralstyret og nasjonale komiteer ble arrangert på Fredshuset, Oslo 27.08.28.08.2016
Det var 36 deltakere.
Nettverk, Engasjement og Oppfølging (NEO) ble arrangert på Bøleråsen Skole 23.-25.09.2016
Det var 93 deltakere og 5 stabsmedlemmer.
Videokonferanse forberedelse til representantskapsmøte (RSM Høst) ble arrangert via ”Go to Meeting”
24.10.2016. Det var 14 deltakere inkludert sentralstyret.
Høstmøte 2016 ”Bærekraftige Fylkes- og Lokallag” ble arrangert på Comfort Hotel Runway,
Gardermoen
5.-6.11.2016.
Det var totalt 112 deltakere på de ulike kursene/seminarene og på RSM.
Representantskapsmøte (RSM høst) ble arrangert på Comfort Hotel Runway 4.-6.11.2016 i forbindelse
med Høstmøtet.
Det var 25 deltakere inkludert sentralstyret.
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Leir kick-off seminar ble arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 4.-6.11.-2016 i forbindelse
med Høstmøtet.
Det var 11 deltakere og 4 kursledere.
Kurs for tillitsvalgte ble arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 4.-6.11.2016 i forbindelse
med Høstmøtet.
Det var 17 deltakere og 4 kursledere.
Juniorløype ble for første gang arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 4.-6.11.2016 i
forbindelse med Høstmøtet.
Det var 13 deltakere og 2 kursledere.
Lokale Interchange Koordinator-trening (LIC-trening) ble arrangert på Comfort Hotel Runway,
Gardermoen 5.-6.11.2016 i forbindelse med Høstmøtet.
Det var 4 deltakere og 2 kursledere.
OPPSUMMERING
Totalt utgjør dette 751 seminar- og møtedeltakere og 54 kursledere/stabsmedlemmer.
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DELTAKELSE I ANDRE ORGANISASJONER
CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i:
- Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
- Frivillighet Norge
- Norges Fredsråd
- FN Sambandet
- Studieforbundet for Næring og Samfunn
Katherine Pedersen/Hordaland/Os er medlem i fordelingsutvalget for Mangfold og Inkludering i LNU
som representant for CISV Norge.

Side 10 av 24

Årsberetning CISV Norge 2016

ORGANISASJONEN FORØVRIG
SENTRALSTYRETS RAPPORT
CISV Norge har drift i hele Norge, og sekrateriatet har hovedkontor i Oslo.
I januar ble ansettelsesprosessen av ny daglig leder avsluttet og 1.februar begynte Ingrid Louise
Grøntvedt i stillingen. Andreas Mjelva var i stillingen ut februar og de to hadde én måneds
overlappingsperiode. Det har vært et travelt år for kontoret og mye å sette seg inn i som nyansatt.
Sentralstyret har hatt mer oppfølging av ansatte og sekretariatet i 2016 enn foregående år for å bistå
med opplæring og overføring av arbeidsoppgaver. Det har også vært tilleggsbelastninger for kontoret
grunnet mangelfull leveranse fra eksterne leverandører.
Ved av skifte av daglig leder og nye styremedlemmer har vi benyttet muligheten til å se med nye øyne
på hvordan vi jobber med EVS og Kompaz. For sentralstyrets del har vi bedret strukturen for arbeidet
med Kompaz-prosjektene. Oppstartsprogrammet for nye EVS er også revidert. Dette er kontinuerlig
arbeid som vi vil fortsettes kommende år.
Som en del av januarmøtet hadde sentralstyret besøk av representanter fra Landsrådet for Norges
Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU). Målet for møtet var nettverksbygging og å bli kjent med
hverandres organisasjoner og hva LNU kan tilby CISV Norge av bistand.
I 2016 hadde mange av leirene i CISV Norge internasjonal stab. Sentralstyret er bekymret for at
utstrakt bruk av internasjonale stabsmedlem gjør det vanskelig å rekruttere leirledere med lokal
tilhørighet i fremtiden. Sentralstyret har hatt fokus på at stabene skal være komplette på et tidlig
tidspunkt. Et høydepunkt i 2016 var at ved stabstreningsseminaret STAS deltok nesten samtlige leirer
med fulltallige staber. Det er en forbedring fra de foregående årene.
Dette året var det også et samarbeid på tvers av fylkeslag om å sende en nasjonal delegasjon til
Libanon. Deltakerne var fra ulike fylkeslag og Trøndelag tok ansvar for delegasjons- og
foreldreforberedelser.
Både før representantskapsmøte (RSM) vår og høst ble det arrangert videokonferansemøter (VK) med
fylkeslagsledere. VK-møtene har som intensjon å oppklare spørsmål om gjennomføringen av RSM og
uklarheter i sakspapirene. Tilbakemeldingene etter disse VK-møtene har vært positive og konstruktive.
Sentralstyret kommer til å videreføre disse og legge til rette for at alle er så godt forberedt til RSM som
mulig.
Foregående år har det blitt arbeidet med å rydde i økonomien og avskrive gamle fordringer. Fokuset i
2016 har vært å fortsette arbeidet med forbedring av regnskapsoppsett og se på muligheter for
besparelser.
Etter flere år med ulike tilnærmeringer til planlegging av Høstmøtet, har sentralstyret nå funnet en
modell som danner rammeverket for Høstmøtet. I 2016 var det overordnete målet med Høstmøtet
”Bærekraftige fylkes- og lokallag”.
Ett større prosjekt i 2016 har vært å finne nytt medlemssystem.
Hver høst ser vi ”nye” ansikter tre inn i nasjonale verv og komiteer, 2016 var intet unntak. Det har vært
større skifter i komitemedlemmene. En ny generasjon tar ansvar i ulike verv, og flere som har vokst opp
i organisasjonen trer inn i ulike roller. I tillegg gleder sentralstyret seg over at individer som er relativ
nye i organisasjonen engasjerer seg gjennom verv. Det er mye lovende engasjement i de nye
komiteene.

SEKRETARIATET
Andreas Mjelva var ansatt som daglig leder for CISV Norge frem til 1. mars 2016. Ingrid Louise
Grøntvedt tok over som ny daglig leder 1. februar 2016. Den faste arbeidstiden har vært 37,5 t/uke.
Ingrid har deltatt på ulike møter hos Frivillighet Norge, LNU og Aktiv Ungdom.
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Hovedoppgaver for Sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene, praktisk organisering
av kurs/seminar, oppfølging av medlemsregister og nettsider, håndtering av søknader for 2016 og
effekter 2016, regnskapsføring, kontakt med myndigheter og andre organisasjoner.
I tillegg har Sekretariatet koordinert og fulgt opp ulike prosjekter i regi av CISV Norge.
Emilie Bels/Belgia og Laëtitia Poulet/Frankrike har vært EVS-praktikanter på sekretariatet. Emilie Bels
avsluttet sitt engasjement 15.08.2016, Laëtitia Poulet 01.06.2016, etter avtale med CISV Norge i
forbindelse med et annet jobbtilbud. Laëtitia bidro likevel med drift av nettbutikken til CISV Norge frem
til sommeren. F.o.m. 15.08.2016 har Alina Pryzbyl/Polen og Douglas Stevens/Storbritannia vært EVSpraktikanter på sekretariatet. EVS- praktikantene sine hovedoppgaver har vært praktisk organisering av
kurs/seminar, bistå med medlemssystemet, informasjonsarbeid samt personlige prosjekter.
I tillegg består sekretariatet av Inger Berit Hagen som jobber 40% med kontor i Bergen. Hennes
arbeidsoppgaver inkluderer koordinering og oppfølging av Kompaz i tillegg til informasjonsarbeid for
CISV Norge og fylkeslag.

NASJONAL REPRESENTANT – ÅRSRAPPORT
Påsken 2016 ble det regionale møtet for regionen Europe, Middle-East and Africa (EMEA), Big
International European/African/Middle-Eastern Meeting (BEAM) arrangert. Møtet fant sted utenfor
Berlin, Tyskland. For første gang innen vår region ble BEAM arrangert parallelt og sammen med
European Junior Branch Meeting (EJBM). Dette var et nyttig samarbeid som har vært etterspurt fra
nasjonale representanter, og årets møte var en suksess. Disse to møtene vil bli arrangert sammen
årene som kommer. Ine Annett Jomaas deltok fra CISV Norge på BEAM og Line Undset, Oline Sæther,
Håkon Vislie og Rasmus Thaning deltok fra CISV Norge på EJBM. De to møtene hadde noen separate og
noen fellesbolker der erfaringslæring var i fokus.
Det har i løpet av 2016 vært gjennomført 2 elektroniske avstemminger.
Saker som var til avstemming:
- Juli: Valg av 3 Trustee til Governing Board
- November: Regnskap og revisor (vedtatt) og Virtuelt diskusjonsforum i forkant av avstemminger og
endring av antall avstemming til kun én per år (i tillegg til valg) (vedtatt).
I vår region var det store diskusjonstemaet i 2016 var hvorvidt det skal opprette et regionalt fond. I
diskusjon med RSM Høst stilte CISV Norge seg mot forslaget da rammene for fondet var uklare.
Innspillene fra RSM ble videreformidlet til arbeidsgruppen, som hadde fått lignende tilbakemeldinger
fra andre nasjonale representanter. Forslaget kom ikke opp til avstemming i 2016 og har foreløpig ikke
blitt vedtatt.
Utover dette har nasjonal representant holdt seg oppdatert ved å lese Governing Boards referater og
deltatt i elektronisk kommunikasjon og møter med andre nasjonale representanter og Governing
Board.

NASJONAL RISK MANAGER – ÅRSRAPPORT
Risk management i CISV Norge har fungert godt i 2016. Det har ikke vært noen saker av særs alvorlig
karakter. Flere saker av varierende alvorlighetsgrad har krevd inngripen fra Nasjonal Risk Manager,
spesielt under leirsesongen 2016. De fleste utfordringer har blitt løst gjennom kommunikasjon med
andre NAs, eller ved hjelp av lokale risk managere - en ordning som har fungert godt.
I perioden etter sommeren har det vært fravær av en internasjonal risk manager i CISV, noe som har
skapt uklarhet i saker og prosesser, og som har gjort at flere tiltak og prosjekter på nasjonalt nivå har
måttet bli satt på vent.
Fra mars til august ble det registrert 113 saker som omhandlet norske leirer eller deltakere. Av disse
var 87 regelbrudd, hvorav 82 var av administrativ art og de fem andre omhandlet oppførsel/skikkethet.
De resterende 26 sakene var informasjonssaker (for eksempel: sykehusbesøk). Totalt sett var dette syv
saker mer enn i 2015 (106), men antall saker (spesielt rundt oppførsel/skikkethet) anses som lavt i
forhold til antall norske leirer og delegasjoner.
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NASJONALE KOMITEER

Følgende nasjonale komiteer underlagt Sentralstyret har vært i funksjon i arbeidsperioden:

BARNELEIR
I 2016 har komiteen i første halvdel bestått av Eirin Berge/Buskerud (leder), Christer Brå
Johansen/Trøndelag og Julie Marie Sørheim/Oslo og Akershus/Oslo. Fra Overlapp i august 2016 gikk
Julie Marie av, og Henriette Sæbø Jensen (Hordaland/Bergen) gikk inn i komiteen.
Komiteen har i 2016 fulgt opp årets leirer gjennom veiledning, oppfølging og evaluering til stab, ledere,
leirkomiteer og andre som måtte ha spørsmål. I tillegg har vi bidratt på flere nasjonale seminarer,
eksempelvis STAS. Vi har som tidligere år også hatt ansvar for Leir Kick-Off på Høstmøtet og
leirlederseminar som ble holdt i slutten av mai.
Nytt av året var at også all informasjon ut til JCer skulle gjøres av komiteen. Her ble vi overrasket over
hvor stor arbeidsmengden var, og hvor mange detaljer som skulle på plass, så dette ble en lærerik
prosess hvor vi tok med oss mange gode poenger til neste gang vi skulle gjennom den samme
prosessen.
Målsetningen for komiteen var i 2016 å bedre kommunikasjonsflyten mellom komiteen og
organisasjonens medlemmer, gjennom å være en mer synlig komité, både gjennom fysisk oppmøte på
seminarer og ved å være effektive og behjelpelige i mailkorrespondanse. Dette var en god motivasjon,
og vi tar med oss dette målet videre i det nye året.

INFORMASJON
Komiteen før August 2016: Kristian Kalvå/Rogaland, Tormod Malvin Sæther/Østfold og Lars Hansen
Reiten/Vest-Agder.
Komiteen fra og med August 2016: Ragnhild Telise Kristoffersen/Troms, Pia Rogne/Sogn og Fjordane
Christoffer Sveum/Oslo og Akershus/Oslo og Henrik Bie/Rogaland.
August 2016 ble en helt ny informasjonskomite formet, hvor Henrik Bie tok stillingen som leder for
komiteen. Målet for komiteen var å høre fra lokallagene, hvilke informasjonsverktøy de mener de bør
ha tilgjengelige, og hva de trenger til å kommunisere CISV til nye medlemmer.
Våren 2016, foretok den tidligere komiteen vedlikehold av websiden, svarte på mail og annet
forfallende. Komiteen bisto også daglig leder med å få plass en fotorunde på sommeren internasjonalt.
Et av våres mål for 2016 var å utlevere flyers om programmet "village’. Disse kan også brukes til
rekruttering til påmelding i 2017. Siden medlemmene i informasjonskomiteen er nye, brukte vi 2016 til
å sette oss inn i arbeidsoppgavene, og jobbe med å lage strategiske planer for 2016, men mest fokus
på 2017. I denne perioden har vi hjulpet lokallag med å logge seg inn på sine sider på cisv.no, som ble
presentert på Høstmøte.
På Høstmøtet 2016, hadde informasjonskomiteen en bolk hvor det ble informert om hvordan
lokallagene kan bruke de ulike sosiale media plattformene, og hvordan de kan logge seg inn på
cisv.no/lokallag for å skrive innlegg. Det sistnevnte var det viktigste for komiteen å informere om, fordi
det er viktig at lokallagsidene på CISV.no er oppdaterte for å vise at CISV er en aktiv organisasjon året
rundt, både nasjonalt og lokalt.

INTERCHANGE
Interchange komiteen har bestått av Sigri Adelsten Stokland/Trøndelag og Rannveig Aulie
Sørum/Hedmark. Komiteen har hatt ansvar for å skaffe Interchange til de lagene som ønsket dette,
opprette kontakt mellom de involverte landene og det norske laget, og oppfølging av fylkeslag og LICer
(Local Interchange Coordinator).
Vi har i løpet av 2016 hatt to større mål:
Mål 1: Sende ut månedlig fellesmail til alle våre LICer.
Mål 2: Gjennomføre LIC trening på Høstmøtet.
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IC komiteen har i løpet av 2016 deltatt på: Landsmøte, LTS, Overlappingsseminar, NEO, Høstmøte og vi
har hatt flere komitémøter for å gjennomføre våre planlagte mål. I løpet av 2016 var Rannveig Aulie
Sørum også med på IC Gathering i Hamburg. Det var en lærerik og spennende helg.

INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP)
Komiteen har bestått av Mikkel Stokke/Vestfold og Anne-Beate Lilletvedt/Rogaland. Komiteen
arbeidsoppgave har vært promotering av IPP-programmet for å øke interessen for programmet.
Komiteen behandlet innkomne søknader og fordelt disse på IPP-plasser CISV Norge har blitt tildelt.

JUNIORKOMITEEN
Juniorkomiteen gikk inn i sitt femte år som komité, og den bestod av Helene Bing (NJR)/Buskerud, Line
Undset (NJR)/Rogaland, Håkon Vislie (medlem)/Oslo&Akershus/Asker og Bærum og Oline Sæther
(medlem)/Østfold. På Landsmøtet på Hamar ble Rasmus Thaning/Oslo&Akershus/Oslo valgt inn som
NJR, og Kaja Kvikshaug Viggen/Trøndelag og Agathe Retterstøl/Vest-Agder ble valgt inn som
medlemmer av komiteen 2016/2017. Helene Bing gikk av som NJR 1. august, da den nye komiteen
trådte i kraft.
Komiteen var representert på de fleste nasjonale møter i 2016, både Januarmøtet, NJC, Landsmøtet,
Høstmøtet, Overlappseminar og NEO.
Juniorkomitéen har gitt informasjon om og promotert internasjonale møter til norske juniorer. I 2016
deltok 16 norske juniorer på internasjonale juniormøter i Europa og verden, både som deltagere og
stab.
I 2016 har komiteen jobbet mye med en juniorløype til Høstmøtet. Her samarbeidet vi blant annet med
Organisasjonsutviklingskomiteen, holdt en aktivitet fra Dig In og en aktivitet med fokus på ambisjon,
inspirasjon, tilgjengelige ressurser og muligheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne løypen var
årets juniorprosjekt for å gjøre kompetanseheving på Høstmøtet mer rettet mot juniorer. Som strategisk
satsing har juniorkomiteen i år kommet med et forslag om sponsing av flere juniorer internasjonalt.
Satsingen ble presentert for RSM Høst og forslaget gikk gjennom.

KONTROLLKOMITE
Komiteen besto i perioden 01.01.16-31.07.16 av Sigrid Sulland/Hordaland/Bergen (leder), Lene Eltvik
Vindfeld/Hordaland/Breiviken og Brita Bolstad/Sogn og Fjordane. Fra 01.08.16 har komiteen bestått
av Tonje Tvinnereim/Telemark (leder), Sigrid Sulland/Hordaland/Bergen og Hilde Fjellvær/Trøndelag.
Arbeidet i komiteen har hovedsakelig foregått på e-post og telefon/Skype. Komiteen har mottatt alle
agendaer og referat fra sentralstyrets møter, representantskapsmøter og Landsmøte til
gjennomsyn. Komiteen har videre bistått sentralstyret og sekretariatet i saker hvor det har vært tvil om
tolkning og anvendelse av retningslinjer og vedtekter, samt handtering av konkrete saker overfor
fylkeslagene.
Kontrollkomiteen deltok i ansettelsen av ny daglig leder. Sigrid Sulland og Lene Eltvik Vindfeld var del
av gruppen som planla prosessen, leste og vurderte samtlige søknader. Sigrid Sulland deltok under
intervjuene på Fredshuset, Lene Eltvik Vindfeld bistod ved utforming av utlysningstekst og kontrakt.

MOSAIKK
Komiteen består av Mathilde Sulland/Oslo&Akershus/Oslo, Hanne Løge/Rogaland og Oda Johnsen
Longvanes/Sogn og Fjordane.
Hele komiteen deltok på januarmøtet. Leder for komiteen, Mathilde Sulland, deltok på landsmøtet.
Komiteen deltok på overlappingsseminaret og på høstmøtet. Oda deltok på NEO, og holdt der en
mosaikkaktivitet som ble planlagt sammen med juniorkomiteen. På høstmøtet holdt Mathilde og Oda
en aktivitet for alle deltakere på høstmøtet. Med denne prøvde vi å inspirere til aktivitet i lokallagene
gjennom å vise eksempler på tema og aktiviteter som kan gjennomføres som mosaikkprosjekter. I
tillegg til å delta på nasjonale møteplasser, har komiteen hatt møter på Skype og holdt kontakt
gjennom e-post og telefon.
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På høstmøtet delte vi ut Mosaikkprisen 2016 til Sunnhordland lokallag. De fikk prisen fordi de er et
bærekraftig lokallag som har et helårstilbud til sine medlemmer gjennom Verda på Stord. Aktivitetene
de har gjennomført i 2016 er en stor inspirasjon, både for lokallag som arrangerer Verden i-prosjekter,
og for lokallag som per dags dato ikke gjør det. Sunnhordland har fått til månedlige samlinger som har
skapt aktivitet i lokallaget gjennom hele året, og de har på denne måten vært med å promotere CISV
som et helårstilbud.
CISV Norge hadde fem mosaikkprosjekter i 2016 som har blitt finansiert av 170 000 kroner som vi fikk
i UDI-bevilgning. Det er Verda på Stord, Verden i Bergen, Verden i Oslo og Verden i Stavanger. I tillegg
gjennomførte Sogn og Fjordane Verda i Sogn som har fått støtte fra mosaikkpotten. En stor del av
arbeidet til Mosaikkomiteen går ut på å søke om støtte til disse prosjektene og koordinere prosjektene,
blant annet ved å kreve inn rapport og regnskap fra fylkeslagene.
To av komiteens medlemmer kom inn i komiteen ved januarmøtet 2016, og vi har derfor brukt mye tid
på å fordele arbeidsoppgaver, avklare ansvarsområder og å jobbe med intern og ekstern
kommunikasjon for å gjøre arbeidet mer effektivt.

ORGANISASJONSUTVIKLING
Komiteen bestod i perioden fram til 01.08.2016 av Ole Martin Kyllo/Vest-Agder og Eirik Nymo
Isaksen/Oslo&Akershus/Oslo.
Fra
01.08.2016
har
komiteen
bestått
av
Jostein
Sydnes/Hordaland/Sunnhordland), Liv Kristina Moshuus/Buskerud og Nina Kvam/Telemark.
I forbindelse med Høstmøtet 2016 arrangerte komiteen Kurs for tillitsvalgte med André Skeie og
Andrea Gundersen som kursledere i tillegg til komiteen. Det var 17 deltakere på kurset i tillegg til 13
deltakere og 2 kursholdere som var med på ”juniorløypa”, som ble arrangert for første gang på årets
Høstmøte. Komiteen holdt også en bolk på Høstmøtet med tema ”hvordan samarbeide på tvers i fylkesog lokallag”.

SEMINARLEIR
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2016 bestått av Hedvig Samset/Hordaland, Bergen og Lars
Skorpen Dahl/Hordaland, Bergen. Fra 01.08.2016 har komiteen bestått av Hedvig
Samset/Hordaland/Bergen og Anna Aamo/Hordaland/Bergen.
Komiteen behandlet innkomne søknader og fordelt disse på seminarleir-plasser CISV Norge har blitt
tildelt. Videre har komiteen hatt ansvar for trening og oppfølging av de norske seminarleirsdeltakerne,
oppfølging av fylkeslag ved arrangering av leirer i Norge, samt de norske seminarleirsstabene.
Komiteen har også hatt ansvar for promotering av seminarleirsprogrammet og behandling av søkere til
kommende års program. Videre har komiteen som en av sine hovedoppgaver å arrangere National
Junior Camp (NJC). Komiteen har i perioden hatt hovedfokus på promotering av programmet,
rekruttering av mannlige deltagere og planlegging og gjennomføring av NJC. Komiteen ser et behov for
klarere kommunikasjon med fylkeslag som arrangerer seminarleir i Norge, samt tettere oppfølging av
både fylkeslag og stab. Satsing på videre rekruttering av programmet og deltagere, samt bedre
oppfølging av fylkeslag og stab er noe komiteen vil jobbe mer med.

STEP UP
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2016 bestått av Trond Stenersen/Trøndelag (leder), Bruna Dias
Saakvitne/Oslo og Akershus/Oslo og Silje Christine Andersen/Oslo og Akershus/Oslo. Fra 01.08.2016
har komiteen bestått av Bruna Dias Saakvitne/Oslo og Akershus/Oslo (leder) og Marion
Pedersen/Hordaland/Os. Den tredje komitéplassen sto tom høsten 2016.
Komiteen har hatt ansvaret for oppfølging av fylkeslag med Step Up-delegasjoner og Step Up-leirer.
Komiteen har bistått sentralstyret med søknader om dispensasjon, søknader om internasjonale
stabsmedlemmer, og støtte til CISV internasjonalt med å søke opp leirer i Norge med rom for ekstra
delegasjoner.
Vi har også hatt ansvaret for planlegging av nasjonal delegattrening (SUDT) som ble gjennomført i april
2016. SUDT ble gjennomført på to steder: Oslo (SUDT øst) og Bergen (SUDT vest).
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På Landsmøtet i april 2016 deltok avtroppende komiteleder. I tillegg arrangerte komiteen
Leirlederseminar, våren 2016. På Høstmøtet 2016 var komiteen ansvarlig for å holde Leir Kick-Off.
Leirlederseminaret og Leir Kick-Off ble gjort i samarbeid med Barneleirskomiteen.

UTDANNING
Komiteen har i perioden fram til 30. juli bestått av Katherine Pedersen/Hordaland/Os og Håvard
Tangvik/Trøndelag. Ingrid Louise Grøntvedt/Trøndelag satt som fungerende leder av komiteen fram til
hun ble ansatt som daglig leder i CISV Norge, februar 2016. Komiteen har fungert uten leder frem til 1.
august.
Fra 1.august besto komiteen av: Sigvor Kristine Rullestad/Vest-Agder – leder, Magnus
Kalvå/Hordaland/Bergen, Ingvild Klemetsen Kayser/Trøndelag og Linn Fyllingen/Hordaland/Os.
Utdanningskomiteen har i 2016 arrangert:
- STAS (12.-14. februar)
- LTS Vest (4.-6. mars)
- LTS Øst (11.-13. mars)
- NEO (23.-25. september)
Oppgavene ble løst på en fin måte, fikk gode tilbakemeldinger på NEO om opplæringen. Vi hørte også
på ting som kunne blitt bedre og vil ta det med oss videre.
I 2016 hadde komiteen ingen nye store satsinger.

YOUTH MEETING
Komiteen har i 2016 bestått av Susanne Kippersund/Hordaland/Bergen (leder) og Susanne
Schröder/Trøndelag frem til Overlappingsseminaret i august da Susanne Schröder/Trøndelag (leder),
Katharina Kuhlefelt Klusmeier/Telemark og Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland/Nordhordland
overtok.
Komiteen har gjennomført trekking av deltagere, og har utarbeidet intervjumal for ledersøkere for å
lette arbeidet med vurderingen av disse. Sammen med daglig leder har det blitt lagt ned en del arbeid
rundt håndtering av og plasstildeling for søkere som er nye i organisasjonen og/eller har søkt flere
programmer.
I 2016 har komiteen deltatt i planleggingen og gjennomføringen av LTS Vest, hvor det ble holdt Youth
Meeting-trening for ledere og delegater (16-18 år). Komiteen har også arrangert den første egne
delegattreningen for Youth Meeting-delegasjoner (14-15 år), og har begynt å utarbeide et
treningsforslag for delegasjonstreff for delegasjoner (12-13 år). I forbindelse med delegattreningen ble
det arrangert leirlederseminar for årets Youth Meeting leirledere.
Youth Meeting er et helårsprogram, og prosessen rundt trekning, samt forberedelse av deltagere,
ledere og stab er nokså tid- og ressurskrevende. Dette fordi komiteen administrerer et program med
deltagere fra hele landet. Komiteen har derfor hatt svært god nytte av å ha fått et tredje medlem fra
august 2016.

PROSJEKTER OG PROSJEKTGRUPPER
WEB-GRUPPE
Web-gruppa, en selvstyrt gruppe datainteresserte frivillige, har i noen grad videreført tidligere arbeid
med vedlikehold og oppdatering av nettsider og andre digitale systemer. Antall aktive medlemmer i
gruppen har gjennom de foregående årene sunket. CISV Norge ser et behov for nytt engasjement på
området, og takker alle som har bidratt gjennom årene.

ANSETTELSESGRUPPE DAGLIG LEDER
I forbindelse med ansettelse av ny daglig leder bidro følgende i ansettelsesprosessen: Jonas Skaalerud
Lillemoen (sentralstyret), Fredrik Joachim Gjestland (sentralstyret), Ine Annett Jomaas (sentralstyret)
Sigrid Sulland (kontrollkomité), Lene Eltvik Vindfelt (kontrollkomité) og André Skeie (tidligere
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organisasjonskonsulent). Arbeidet foregikk før årsskiftet med utlysning og søknadslesning, og intervjuer
og ansettelse ble gjennomført i januar 2016.

ARBEIDSGRUPPE NYTT MEDLEMSSYSTEM
I arbeidet med å finne nytt medlemssystem har følgende personer bidratt i utarbeidelse av
kravspesifikkasjoner og i dialog med, og tilbudshenting fra ulike levrandører: Knut A. M. Berge (CISV
Hordaland/Bergen og sentralstyret), Jostein Sydnes (CISV Hordaland/Sunnhordland og
organisasjonsutviklingskomiteen), Tor Gunnar Saakvitne (sentralstyret), Ingrid Louise Grøntvedt (daglig
leder) og Inger Berit Hagen (informasjonskonsulent).

KOMPAZ
CISV Norge og CISV Colombia sitt samarbeidsprosjekt Kompaz utviklet seg videre i 2016. Prosjektet er
del av FK Norge sitt Ung-program. Kompaz 2015/16 avsluttet sitt opphold i Bogotá i mai. De to norske
deltakerne Amalie Retterstøl (CISV Vest-Agder) og Tor-Øyvind Rand besøkte etter dette 8 internasjonale
leirer i Norge i løpet sommeren, hvor de arrangerte aktiviteter om bærekraftig utvikling og promoterte
utdanningsmaterialet sitt. De deltok blant annet også på NEO og Høtsmøtet.
Kompaz ble utvidet ved at to colombianske stabsmedlemmer (Ana María Salazar og Manuela Posada)
deltok på Verden i Bergen og Verda på Stord i juni. Erfaringene de gjorde seg her, tok de med seg
tilbake til Bogotá for å utvikle og arrangere et større Verden i Bogotá sammen med Kompaz 2016 i
løpet av 2017.
Kompaz er nå fast navn på samarbeidsprosjektet. Kompaz 2016/17 var det første prosjektet som
startet med det samme navnet som fjorårets prosjekt, og med eksisterende blogg og kontoer på ulike
sosiale medier. Dette gjorde at de fire nye deltakerne allerede fra starten hadde et stort publikum å nå
ut til verden over. Facebooksiden har nå rundt 1.400 følgere og nye videoer blir fort sett mellom 1.0002.000 ganger.
Kompaz 2016/17 jobbet med menneskerettigheter som tema, og deltok på Globaliseringskonferansen og Oslo World Music Festival hvor de gjorde diverse intervjuer til utdanningsmaterialet sitt.
Kompaz 2016 arrangerte også Verden i Bergen i oktober, sammen med EVSerne. I tillegg arrangerte de
diverse møtekvelder lokalt i Hordaland, for å skape gode aktiviteter som skal publiseres sammen med
videoer og artikler våren 2017. Som kulturell aktivitet dro Kompaz 2016/17 til CISV Finnmark og
arrangerte en aktivitet for lokallaget der. Samtidig laget de en sak om samene som skal være del av
utdanningsmaterialet, og intervjuet leder for Noereh (Samisk ungdomsorganisasjon).
Det er et tett samarbeid med god dialog mellom CISV Norge og CISV Colombia. De siste årene har det
vært diskutert en mulig utvidelse av prosjektet. Etter oppmuntring fra FK, startet denne dialogen opp
igjen høsten 2016. Prosjektkoordinatorene vil derfor i det neste året undersøke mulighetene for å
inkludere CISV Brasil. En av ideene, er at et potensielt samarbeid mellom Norge-Brasil skal ha fokus på
å styrke nasjonale treninger og seminarer, da begge NA er svært aktive og deltar med et stort antall
ledere, JC og stab hvert år, samt har mange chapters. En slik utveksling kan gi store fordeler for alle
involverte.
De to norske deltakerne i Kompaz 2016/17 er Simen Dalehavn Faaberg (CISV Oppland) og Amalie
Dalland Senneset (CISV Hordaland/Os). Prosjektkoordinator er Inger Berit Hagen.

APPLES TO PIE (EVS prosjekt)
Emile Bels/Belgia var EVS for CISV Norge f.o.m. august 2015 t.o.m. august 2016. Hun gjennomførte et
prosjekt kalt «Apples to Pie». Resultatet av prosjektet er en hjemmeside med ulike ressurser, blant
annet bloggartikler og en serie med læringsvideoer. Nettsiden er ment som et verktøy for unge
mennesker som vil sette sine ideer ut i live. Videoene beskriver detaljert arbeidsprosessen fra en ide og
til et levende prosjekt.
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Kristiansand, 23.04.2017

Ine Annett Jomaas

Fredrik Joachim Gjestland

Morten Fossmellem

Turid Regina Dornfest

Knut A. M. Berge
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Vedlegg 1: Medlemstallutvikling per fylkes- og lokallag 2010-2016
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total U 26 Total U 26 Total U 26 Total U 26 Total U 26 Total U 26 Total U 26
Buskerud

168

94

124

76

116

63

121

79

122

74

89

61

84

62

Finnmark

53

33

48

29

44

29

39

22

58

34

61

40

47

32

Hedmark

89

43

61

21

56

28

75

39

68

41

55

40

48

36

Hordaland/Askøy

64

35

60

35

58

32

43

27

52

35

48

36

39

31

Hordaland/Bergen

451

258

478

280

345

202

425

274

439

280

427

287

439

300

Hordaland/Breiviken

19

8

19

9

7

2

14

6

16

8

11

5

8

2

Hordaland/Nordhordland

81

49

60

38

54

30

44

31

50

36

57

45

58

45

Hordaland/Os
Hordaland/Sotra og
Øygarden

122

74

83

48

80

53

103

70

104

71

135

95

100

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

16

Hordaland/Sunnhordland

137

83

101

60

83

55

91

66

103

69

101

76

85

67

Hordaland/Voss

81

49

46

27

58

32

58

38

71

43

67

44

45

31

Møre og Romsdal

37

12

20

11

23

12

14

7

27

15

12

7

6

4

111

68

65

41

68

44

75

52

109

78

100

76

74

56

182

105

160

88

166

88

180

112

176

107

182

129

134

96

Oslo og Akershus/Follo

78

50

60

35

48

30

80

52

81

53

64

44

26

17

Oslo og Akershus/Oslo

192

108

167

96

182

97

225

142

289

191

279

190

224

158

Rogaland

312

176

201

109

195

102

204

119

198

110

160

103

191

126

Sogn & Fjordane

117

67

107

59

100

54

119

69

130

71

117

68

90

53

Telemark

143

82

122

67

98

53

99

59

98

49

80

40

68

43

Troms

121

68

109

62

82

50

115

74

92

61

96

68

64

44

Trøndelag

325

205

281

180

261

167

310

208

310

207

313

217

296

206

Vest-Agder

295

186

199

121

179

105

148

94

158

101

158

106

122

86

Vestfold

74

46

49

31

77

44

111

72

126

84

127

87

108

75

Østfold

164
341
6

91
199
0

122
274
2

72
159
5

111
249
1

58
143
0

149
284
2

95
180
7

173
305
0

111
192
9

158
289
7

103
196
7

110
248
8

73
173
8

Oppland
Oslo og Akershus/Asker og
Bærum

Totalt
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Vedlegg 2: Egne leirer og prosjekter
Det ble arrangert seks internasjonale barneleirer i Norge sommeren 2016:
Hordaland/Sunnhordaland:
Leirleder:
Eirin Espeland
Stabsmedl.:
Thorbjørn Espeland, Ruben Austefjord, Malena Martens, Hanne Sandvik Ottesen.
Hordaland/Nordhordaland:
Leirleder:
Sara Sekkingstad
Stabsmedl.:
Catharina Albrektsen, Laura Bofarull/Spania, Erik Andersson/Sverige, Eduardo
Torres/Spania, Maren Helene Dahn (juniorstab).
Hedmark:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Rogaland:
Leirleder:
Stabsmedl.:
(juniorstab)

Jaime Leogardo
Helene Heier Gaup, Lisa Hamnvik, Dina Nøren (juniorstab), Maren Lindberg
Anne Beate Lilletvedt
Roberto Manzano/Fillippinene, Kristine Nygaard, Lisa Lambrect, Line Undset

Sogn & Fjordane:
Leirleder:
Oda J. Longvanes
Stabsmedl.:
Susanne Hoggen Kippersund, Theodore Berry/USA, Helen Rogne (juniorstab)
Vestfold:
Leirleder:
Stabsmedl.:
(juniorstab)

Mikkel Stokke
Amanda Vågen, Nora Menous-Moland, Franz Pfeiffer/Mexico, Henriette Sæbø Jensen

I tillegg var to personer fra CISV Norge internasjonal stab:
Christoffer Sveum/Oslo og Akershus/Oslo var stabsmedlem i USA.
Elsa Veronica Berg Christiansen/Oppland var camp director i Israel.
Det ble arrangert fire internasjonale Step Up i Norge sommeren 2016:
Hordaland/Bergen:
Leirleder:
Ingrid Henriksen
Stabsmedl.:
Knut Berge, Turid Regina Dornfest, Tommy Einmo
Finnmark:
Leirleder:
Stabsmedl.:

Morten Fossmellem
Miriam Workinn, Katherine Pedersen, Bjarte Klevberg

Oslo&Akershus:
Leirleder:
Silje Andersen
Stabsmedl.:
May-Linn Orkelbog, Karen Rabello Ferraz/Brasil, Markus Rygh (juniorstab)
Vest Agder:
Leirleder:
Marion Pedersen
Stabsmedl.:
Sigvor Kristine Rullestad, Irene Thorvaldsen, Ingvild Clementsen Kayser, Victoria
Sanchez/Brasil
Ingar Sandvik/Trøndelag var internasjonal stab på Step Up i Sverige.
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Det ble arrangert én Seminarleir i Norge 2016:
Trøndelag
Leirleder:
Stabsmedl.:

Lotta Sjöblom/Finland
Will Crossland/USA, Guro Foslie, Solveig Hove Bang

Det ble arrangert tre Internasjonale Youth Meeting i Norge 2016:
Hordaland/Bergen (påske):
Leirleder:
Anne Beate Lilletvedt
Stabsmedl.:
Sissel Robertsen, Kristine Nygaard, Henning Holgersen
Oslo&Akershus (vinter):
Leirleder:
Silje Andersen
Stabsmedl.:
Philip Dimitriadis/Østerrike, Joana Namorada Rosa/Portugal, Herman Johre
Trøndelag (påske):
Leirleder:
Susanne Schröder
Stabsmedl.:
Siv Rakel Sivertsen, Elsa Veronica Berg Christiansen, Siri Fjellvær (juniorstab).
Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland/Norhordland var internasjonal stab på Youth Meeting i Spania.
Totalt blir dette 67 stabsmedlemmer.

Det ble arrangert seks mosaikkprosjekter i 2016:
Sogn og Fjordane - Verden i Sogn
13 deltagere og 4 ledere
Hordaland/Sunnhordaland - Verden på Stord
140 deltagere og 12 stab
Finnmark - Verden i Alta
49 deltagere; 38 barn/ung og 11 foreldre. 13 stab
i tillegg deltok 88 deltagere på grillfest i regi av prosjektet.
Hordanland/Bergen - Verden i Bergen
54 deltagere og 22 stab
Rogaland - Verden i Stavnager
37 deltagere og 2 stab
Oslo&Akershus - Verden i Oslo & Skedsmo
18 deltagere og 12 stab
Totalt var det 399 deltakere og 61 stab på Mosaikk 2016.
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Vedlegg 3: Internasjonale delegasjoner
BARNELEIR
CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 47 internasjonale barneleirer.
Det var åtte vinterleirer (leirstart i 2016).
Delegasjonene fordeler seg slik:
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland

Oppland
Oslo og Akershus
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Tyskland/Kiel, Italia/Firenze
Nederland/Nederland
Norge/Hordaland, Brasil/Sao Paulo 2
Danmark/Nordsjælland, Finland/Lappeenranta, Norge/Hedmark,
Norge/Rogaland, Sverige/Båstad-Bjäre, Frankrike/Alsace, Tyskland/Lüneburg,
Polen/Warszawa, Portugal/Lisboa, USA/Columbus, USA/Detroit, Brasil/Sao
Paulo 1, Colombia/Bogota, India/Lucknow, Indonesia/Cendrawaish, Israel/Tel
Aviv, Korea/Seoul
El Salvador/El Salvador
Frankrike/Auvergne, Canada/Waterloo, USA/Brandywine Valley,
Brasil/Araraquara, Brasil/Londrina, Costa Rica/San Jose
Norge/Sogn og Fjordane, Argentina/Buenos Aires
Norge/Vestfold
Sverige/Helsingborg, USA/Gulf Coast
Belgia/Belgique, Brasil/Belo Horizonte
Norge/Linköping, Spaia/Barcelona, Canada/Fredricton, USA/Phiadelphia,
Guatemala/Guatemala City
Island/Island, Mexico/Queretaro
Norge/Hordaland, USA/Dallas FT. Worth
Østerrike/Graz, Japan/Tokyo

I alt utgjør dette 192 barn og 47 delegasjonsledere.
Det deltok 26 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene.
INTERCHANGE
Oslo Akershus - USA: 6 deltakere +1 leder
Oppland - Italia: 6 deltakere + 1 juniorleder + 1 leder
Bergen - Tyskland: 8 deltakere + 1 juniorleder + 1 leder
Os - Italia: 8 deltaker + 1 juniorleder + 1 leder
Vestfold - Frankrike: 7 deltakere + 1 juniorleder + 1 leder
Trøndelag - Brasil: 6 deltakere + 1 leder
Østfold - Østerrike: 6 deltakere + 1 leder
Sunnhordland skulle ha Interchange med Frankrike, men denne ble dessverre avlyst.
Totalt ble det gjennomført 7 Interchange i 2016: 47 deltakere, 4 juniorledere og 7 ledere.

STEP UP
CISV Norge har i perioden deltatt på 24 Step Up, 12 av disse for 14-åringer og 12 for 15-åringer. Det
var tre vinterleirer (leirstart i 2016).
Delegasjonene fordeler seg slik:
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Oppland
Oslo og Akershus

Norge/Hordaland
USA/Greater Springfield
Norge/Vest-Agder, Frankrike/Ile de France, Italia/Roma, Mexico/Mexico
City, Egypt/Kairo, Indonesia/Krakatau
Spania/Madrid
Belgia/Belgie, Portugal/Lisboa 1, Ecuador/Quito
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Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold
Nasjonal delegasjon*

Norge/Finnmark
Italia/Genova, Mexico/Queretaro
Østerrike/Wien
Tyskland/Munchen
Norge/Oslo og Akershus, Brasil/Campinas
USA/Rocky Mountain Denver, New Zealand/Auckland
Brasil/Sao Paulo
Portugal/Lisboa 2
Libanon/Beirut

*Trøndelag tok ansvar for å samle en nasjonal delegasjon, samt sørge for opplæring og oppfølging av delegater og
foreldre.

Totalt deltok 96 ungdommer og 24 ledere på Step Up i 2016.
SEMINARLEIR
CISV Norge hadde 30 deltagere fordelt på 14 seminarleire i Argentina, Brasil (x2), Canada, Frankrike,
England, Ungarn, Italia, Jordan, Nederland, Norge, Polen, USA og Portugal.
Deltagerne var fra følgende fylkes- og lokallag:
Hordaland/Bergen (7), Hordaland/Nordhordland (1), Hordaland/Os (1), Hordaland/Sunnhordland (1),
Hordaland/Voss (1), Oslo og Akershus/Asker og Bærum (1), Oslo og Akershus/Follo (1), Oslo og
Akershus/Oslo (4), Rogaland (4), Sogn og Fjordane (1), Telemark (1), Troms (1), Trøndelag (1), VestAgder (1), Vestfold (1), Østfold (3),
I år var det 45 søkere til i utgangspunktet 20 plasser. De 10 siste plassene fikk vi av CISV
Internasjonalt etter etterspørsel da det manglet deltagere fra andre land på de ulike leirene.
YOUTH MEETING
På Youth Meeting påsken 2016 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder - Storbritannia/Manchester & NW (8 dager)
6 ungdommer 14-15 år og leder - Norge/Hordaland (8 dager)
6 ungdommer 14-15 år og leder - Portugal/Lisboa (8 dager)
1 ungdom 16-18 år - Østerrike/Linz (8 dager)
3 ungdommer 16-18 år - Tyskland/Köln (8 dager)
3 ungdommer 16-18 år - Norge/Trøndelag (8 dager)
3 ungdommer 16-18 år - Spania/Madrid (8 dager)
På Youth Meeting sommeren 2016 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder - Italia/Cortina (15 dager)
6 ungdommer 12-13 år og leder - Østerrike/Graz (15 dager)
6 ungdommer 14-15 år og leder - Nederland/Amsterdam (15 dager)
2 ungdommer 16-18 år - USA/Atlanta (15 dager)
På Youth Meeting vinteren 2016 deltok:
6 ungdommer 14-15 år og leder - Nederland/Amsterdam (8 dager)
6 ungdommer 14-15 år og leder - Sverige/Halmstad (8 dager)
2 ungdommer 16-18 år - Norge/Oslo&Akershus (8 dager)
1 deltager 19+ - Italia/Bologna (8 dager)
Totalt i 2016 deltok 63 ungdommer, 8 ledere og 12 stab på Youth Meeting.
Deltagerne var fra følgende fylkeslag: Buskerud, Hordaland, Oppland, Oslo & Akershus, Rogaland, Sogn
og Fjordane, Trøndelag, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.
INTERNATIONAL PEOPLE´S PROJECT (IPP)
På IPP 2016 deltok en deltaker i Helsinki, Finland. Deltakeren var fra Oslo og Akershus/Oslo.
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Vedlegg 4 Beretning fra Kontrollkomiteen

Til Landsmøte i CISV Norge 2017
Kontrollkomiteens beretning for 2016-2017
Mandat og sammensetning:
Kontrollkomiteens oppgaver etter Info file D32 er å føre tilsyn med at CISV Norges styrende organer
følger organisasjonens vedtekter og retningslinjer. Komiteen skal også hjelpe og bistå sentralstyret i
vanskelige vurderinger av vedtak og prosedyrer. Komiteen skal avgi en årsberetning til Landsmøtet for
de saker de har håndtert
Komiteen har i arbeidsåret 2016-2017 bestått av leder Tonje Tvinnereim (Telemark), Sigrid Sulland
(Hordaland) og Hilde Fjellvær (Trøndelag).
Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:
Komiteen har i arbeidsåret hatt tre møter via Skype. Tilsyn har vært utført ved gjennomgang av
sakslister og referater fra sentralstyremøter, diskusjoner med sentralstyremedlemmer og deltakelse på
Høst-RSM. Komiteen har i tillegg behandlet flere konkrete saker.
1) Spørsmål om evt prosedyrer ved nedleggelse av et lokallag. Kontrollkomiteen kom her fram til at
dersom det ikke finnes vedtekter for et lokallag må CISV Norges standardvedtekter benyttes med
mindre fylkeslagets vedtekter omhandler nedleggelse av lokallag. Ettersom standardvedtektene for
lokallag ikke omhandler dette fant komiteen at man må følge standardvedtektene for CISV Norge. Det
vil si at en oppløsning av et lokallag kun kan vedtas av et årsmøte med 3/4 flertall, på to påfølgende
årsmøter. I den konkrete saken tolkes dette slik at et styre ikke kan oppløse et lokallag, det må vedtas
etter prosedyren som vist over.
2) Henvendelse fra et fylkeslag angående retningslinjer for hvem man kan ta imot sponsormidler fra. Vi
ba her sentralstyret sjekke direkte med International Office om det finnes internasjonale retningslinjer
vi må forholde oss til. Videre pekte vi på at organisasjonen behandlet en tilsvarende sak på 90-tallet
som gjaldt spilleautomater. Vedtaket den gangen ble at slike saker fra gang til gang skulle vedtas i det
enkelte fylkeslag men på en slik måte at man alltid var bevisst på hvordan slike saker kan påvirke
CISVs omdømme. Vårt råd til sentralstyret var at denne praksisen burde opprettholdes da det vil variere
mye både over tid og med hvem som deltar i diskusjonen hva som oppfattes som akseptabelt. Vi er en
religiøst og politisk uavhengig organisasjon.
3) Situasjonen som oppstod da begge EVSerne sa opp sin stilling. Her ga komiteen innspill til
sentralstyret på ulike praktiske løsninger, samt innspill på hva man kan lære av dette videre.
Komiteens hovedanliggende var at sentralstyret måtte foreta en streng prioritering av arbeidsoppgaver
etter hva som er vesentlig for hovedorganisasjonens drift. Det vil si at fokus først må være kontakt og
oppfølging av forpliktelser til det offentlige, deretter oppfølging av forpliktelser til CISV International,
deretter støtte til programaktiviteter, før andre oppgaver.
4) Kontrollkomiteen ble gjort oppmerksom på at det hadde utviklet seg en praksis hvor både fylkeslag
og juniorledere mente de kunne bytte plass fordi opprinnelig plass ikke passet. Vi finner her at selv om
retningslinjene for uttak av JC ikke sier noe om dette eksplisitt, gjelder samme praksis her som for alle
andre program, nemlig at tildelt plass er personlig og den kan ikke byttes. Gitt at JC plass og
Seminarleirplass sannsynligvis er de knappeste godene i CISV er det svært viktig at prinsippet
opprettholdes. I motsatt fall vil ikke retningslinjene for uttak ha noen funksjon. I likhet med seminarleir
ber vi likevel programansvarlig vurdere om det på søknadskjemaet for JC kan tas inn en mulighet for å
ta forbehold om pris og tidspunkt.
Konklusjon:
Kontrollkomiteen er av den oppfatning at sentralstyret og RSM driver organisasjonen i tråd med CISV
Norges vedtekter og retningslinjer. Komiteen vil framheve at sentralstyret på en god og aktiv måte
søker råd og hjelp både fra komiteen og andre ressurspersoner i organisasjonen når det oppstår tvil om
hvordan ulike saker best bør behandles.
Skien/Bergen/London 19 april 2017
Tonje Tvinnereim

Sigrid Sulland

Hilde Fjellvær
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