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VEDTEKTER

CISV NORGE
Paragraf 1

Navn og tilknytning

CISV Norge er den norske avdelingen av CISV International.
CISV Norge skal arbeide etter de prinsipper, lover og vedtak som til enhver tid gjelder
CISV International.
CISV Norge er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon, basert på frivillig arbeid.
Paragraf 2

Formål

CISV Norge har som formål å arbeide for en fredelig og rettferdig verden gjennom
større internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom få mulighet til å bli kjent med
hverandre og knytte vennskapsbånd.
CISV Norge skal skape holdninger som motvirker rasemessig, religiøs og annen
diskriminering. I CISV Norges aktiviteter skal det legges vekt på verdien av forståelse,
toleranse, vennskap og verdensomspennende fellesskap. CISV Norge søker å
bevisstgjøre barn og unges krefter og evner som kan komme medmennesker til gode.
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Paragraf 3

Hovedaktiviteter

a) CISV Norge skal tilby programmer og aktiviteter med fredsutdannende innhold i
henhold til CISV International sine retningslinjer.
b) Organisasjonen skal sende deltakere på CISV-program. Før deltagelsen i CISV
programmet må deltagerne ha tegnet medlemsskap i CISV Norge og egen
reiseforsikring.
c) Organisasjonen skal forberede alle deltakere og eventuelle foresatte før
deltakelse i de internasjonale programmene.
d) Fylkes- og lokallagenes arbeid skal omfatte oppfølgingsarbeid etter deltakelse i
CISV sine program og øvrig fredsfremmende arbeid gjennom aktiviteter for
medlemmer og andre interesserte.
Paragraf 4

Medlemskap

Medlemskapet er åpent for alle som slutter seg til organisasjonens målsetting. Det er
ingen aldersgrense for medlemskap i CISV Norge.
Medlemskapet i CISV Norge er personlig. Medlemmene skal være tilsluttet
lokallag/fylkeslag. Man kan ikke være medlem av flere lokallag/fylkeslag samtidig.
For å være medlem i CISV Norge må man ha betalt medlemskontingent i løpet av de
siste 12 måneder. Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet.
Paragraf 5

Fylkeslag/Lokallag

CISV Norges arbeid er organisert gjennom fylkeslag og lokallag. Alle fylkeslag er
tilsluttet den nasjonale organisasjonen.
Et fylkeslag kan dekke ett eller flere fylker.
Fylkeslagene kan deles inn i lokallag. Alle lokallag og medlemmene av disse er tilsluttet
sine respektive fylkeslag.
Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine programmer og
regelmessig arrangere programmer i tråd med paragraf 3.
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Fylkes og lokallag må arbeide i samsvar med vedtekter og vedtak som gjelder for den
nasjonale organisasjonen. Fylkeslagenes og lokallagenes vedtekter må ikke stride mot
CISV Norges vedtekter.
Fylkeslagene må holde CISV Norge orientert om sin virksomhet.
Paragraf 6

Landsmøte

a) Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og skal ordinært avholdes hvert
år i april måned.
b) Sentralstyret innkaller fylkeslagene til landsmøte. Innkallingen skjer skriftlig
med minst tre ukers varsel. Saker som ønskes behandlet må være Sentralstyret i
hende senest 1. mars.
c) Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende:
-

Sentralstyrets medlemmer
Representant for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300
medlemmer)
1 representant for hvert lokallag som er underlagt et fylkeslag.

Alle som skal utøve stemmerett må være medlem av CISV Norge.
Ansatte i CISV Norge og organisasjonens revisor har møte og talerett, men ikke
stemmerett, på landsmøtet.
Ansatte i CISV Norge, organisasjonens revisor, og medlemmer av Sentralstyret,
kan ikke utøve stemmerett på vegne av sine fylkes- eller lokallag.
d) Vedtak på Landsmøte fattes med simpelt flertall av de fremmøtte som har
stemmerett, med mindre disse vedtekter bestemmer noe annet.
e) Landsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Årsmelding fremlagt av Sentralstyret
2. Regnskap
3. Valg til sentralstyret og nasjonale komiteer i henhold til gjeldende
retningslinjer
3/7

D-1-A Vedtekter CISV Norge

4. Valg av revisor
5. Fastsettelse av kontingent for kommende år D-1-A Vedtekter CISV Norge 4
6. Drøfting av retningslinjer for CISV Norges arbeid og andre saker som
forelegges Landsmøtet av Sentralstyret
7. Saker som fylkeslag eller lokallag ønsker å ta opp, og som er sendt
Sentralstyret innen den bestemte frist.

f) Ekstraordinært Landsmøte holdes når Sentralstyret eller Representantskapet
ønsker det.
Ekstraordinært Landsmøte skal likeledes avholdes når minst 3
Sentralstyremedlemmer, minst 1/3 av fylkeslagene eller minst 200 medlemmer
skriftlig forlanger dette.
g) Sentralstyret har ansvaret for forberedelsene, programutarbeidelsen og
gjennomføringen av Landsmøtet. Sentralstyret kan be et fylkeslag stå for den
praktiske gjennomføringen av Landsmøtet.
Paragraf 7

Sentralstyret

a) Sentralstyret er organisasjonens øverste organ mellom Landsmøtene, og står
for den daglige ledelse av organisasjonen.
b) Sentralstyret har normalt 5 medlemmer og består av:
-

leder
nestleder
programansvarlig
utviklingsansvarlig
økonomiansvarlig

Hvert enkelt medlem av sentralstyret velges særskilt til sin funksjon. Alle
sentralstyremedlemmer må være medlemmer av CISV Norge.
Leder av CISV Norge er stedfortredende nasjonal risk manager (NRM) midlertidig
ved behov, eller dersom NRM fratrer sin posisjon før valgperioden utløper.
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Utviklingsansvarlig i sentralstyret er CISV Norges representant (NAR)
internasjonalt. Dersom nasjonal representant ikke har anledning til å delta eller
fratrer sitt verv før valgperioden utløper, er sentralstyrets nestleder midlertidig
stedfortreder.
c) Valgperioden er på 2 år. Vervene trer i kraft 1. august samme år.
Leder og programansvarlig velges i oddetallsår. Nestleder, utviklingsansvarlig
og økonomiansvarlig velges i partallsår.
d) Minst 2 av de valgte styremedlemmer bør være 25 år eller yngre.
e) En jevnest mulig kjønnsfordeling mellom sentralstyrets medlemmer skal
etterstrebes.
f) Alle avgjørelser i sentralstyret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet er
fungerende leders stemme avgjørende.
g) Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede,
hvorav en av de er leder eller nestleder.
Paragraf 8

Representantskapet

a) Representantskapet er rådgivende og kontrollende organ overfor Sentralstyret
mellom Landsmøtene. Representantskapsmøtene er også forum for
kontakt/informasjons-utveksling mellom fylkeslagene og mellom Sentralstyret
og fylkeslagene.
b) Representantskapet
består
av
Sentralstyrets
medlemmer
samt
fylkeslagslederne. Dersom en fylkeslagsleder ikke har anledning til å møte på et
representantskapsmøte,
kan
fylkeslagsstyret
oppnevne
et
annet
fylkeslagsstyremedlem til stedfortreder.
c) Representantskapet bør møtes 2 ganger i året, fortrinnsvis i tilknytning til
Landsmøtet og Høstmøtet.
d) Sentralstyret innkaller til representantskapsmøte.
e) Møtene i Representantskapet ledes ordinært av Sentralstyrets leder.
f) Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder pålegg til
Sentralstyret eller uttalelser vedrørende dette.
g) Ansatt daglig leder for den nasjonale organisasjonen har møte- og talerett.
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h) Representantskapet behandler saker som fremlegges av Sentralstyret, fylkeslag
og lokallag, og øvrige saker i samsvar med vedtak på Landsmøtet.
Paragraf 9

Komiteer

Det skal opprettes komiteer underlagt Sentralstyret for å ta seg av funksjoner som er
nødvendige for driften av CISV Norge. Alle komitemedlemmer må være medlemmer av
CISV Norge. Hver komité ledes av en komitéleder som rapporterer til Sentralstyret.
Landsmøtet bestemmer hvilke komiteer som skal opprettes. Høst-RSM informeres om
komiteenes sammensetning.
Sentralstyret kan beslutte å opprette ad hoc komiteer med funksjonstid kortere enn et
år.
Paragraf 10 Sekretariatet
CISV Norge kan opprette et Sekretariat med lønnet personell til å bistå Sentralstyret i
den daglige administrasjonen av organisasjonen.
Landsmøtet fatter beslutning om opprettelse av Sekretariatet, omfanget av, og de
overordnede retningslinjer for Sekretariatet.
Sentralstyret er ansvarlig for driften av Sekretariatet, og har det formelle
arbeidsgiveransvar.
Ansettelse av personell ved Sekretariatet gjøres av Sentralstyret.
Paragraf 11 Regnskap/Revisor
Det skal hvert år føres resultat- og balanseregnskap for organisasjonen. Regnskap
følger kalenderåret. Sentralstyret er ansvarlig for at regnskapet blir ført og avsluttet på
en tilfredsstillende måte.
Sentralstyret fremlegger siste års regnskap for Landsmøtet for godkjenning med
forbehold om revisors (statsautorisert eller registrert) godkjenning. Revisors
revisjonsberetning legges frem for RSM på høsten. Hvis revisjonen medfører endringer,
fremlegges regnskapet for godkjennelse på Landsmøtet neste år.
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Landsmøtet velger revisor.
Paragraf 12 Finansiering
CISV Norge finansierer sin virksomhet ved bl.a. medlemskontingent, deltakeravgifter,
og offentlig og privat støtte.
Paragraf 13 Fullmakt
Det er i CISV Norge ikke anledning til å stemme med fullmakter.
Paragraf 14 Endring av vedtekter
Endring av vedtekter – med unntak av denne paragraf og paragraf 15 som ikke kan
endres – gjøres av Landsmøtet med minst 2/3 flertall.
Paragraf 15 Oppløsning av CISV Norge
Vedtak om oppløsning av CISV Norge kan gjøres av Landsmøtet med minst 3/4 flertall i
to på hverandre følgende Landsmøter. Det skal være en periode på minimum 1 måned
mellom disse Landsmøtene og oppløsningen skal være tatt med på møtenes utsendte
dagsorden. Før oppløsningen tas opp til avgjørelse på Landsmøtet, skal spørsmålet ha
vært behandlet i både Sentralstyret og Representantskapet, og fylkeslagene skal ha
hatt mulighet til å uttale seg.
Dersom CISV Norge oppløses, tilfaller eventuelle midler CISV International.
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