Referat RSM

CISV NORGE – RSM VÅR 2018
AVHOLDES I TILKNYTNING TIL LANDSMØTET (Søndag 15.april kL. 14 - 16)
Hendrik Fuglesang velges til ordstyrer.
1. Åpning
Godkjenning av innkalling
Godkjent
Godkjenning av saksliste (RSMV-2018-01)
Godkjent
2. Rapport fra fylkeslagene
Kort rapport ca 1.min.
Rogaland: Nesten i mål med stab ledere og delegater.
Buskerud: I rute med leir og programme. Innekstshotell.
Finnmark: Har fått junior med i styret. SoMe kompanje.
Hedmark: Går bra. Er i rute med leir.
Troms: Hadde for mange ldersøkere i år. Delegasjoner fylt opp.
Telemark: Ny delegatrekord i år. 4 fulle delegasjoner i sammarbeid med andre lag.
Agder: Gav vekk en delegasjon til telemark Aktivt juniormiljø.
Hordaland: Greit i rute med sommerens leirer. Mangler kanskje et par
stabsmedlemmer.
Vestfold: Delegasjonene har ikke helt kommet i gang. Må finne nytt leirsted.
Østfold: Fått fylt delegasjonene.
Trøndelag: God foreldretrening. Satser på flere små mosaikk enn store.
Noen delegasjoner ledig fortsatt.

3. Rapport fra Sentralstyret
Mye har vært tatt opp på Landsmøtet.
Stort og innholdsrikt år.
Kompaz – beslutningen.
Jobbet mye med økonomi. To fulle helger der man har fokusert på å rydde og
gjøre økonomien oversiktlig.
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4. Stabssituasjon inneværende år
Noen mangler leirsted. Store issues meldes inn til Marie Elise
5. Arrangement av Step up / Seminarleir / Youth Meetings
Step Up ønsker innmeldt.

6. Risk management komite info file D-34 (RSMV-2018-06)
Forslag: Frem til Landsmøtet 2019 får STS og NRM mandat til å oppnevne en
midlertidig komitee som fungerer fra nå og frem til da.
Eirin: Endre i kravet om at man skal være sertifisert med en gang man tiltrer.
Fortrinnsvis har når de tiltrer og ellers skaffer så fort man kan.
Forslag fra Susanne:
Fortrinnsvis inneha Risk Management-sertifisering i henhold til CISV
Internationals krav til lokale Risk Managere ved tiltredelse i vervet, og hvis ikke
tilstrebe å sertifiseres så snart det lar seg gjøre.
Eirin: Tilstrebes geografisk spredning av medlemmne. Hensiktsmessig.
Enringsforslag fra Fredrik vedtatt. Pluss øverste
Endringer
Vedtak:
Arbeidsbeskrivelse Risk Management komité (Info file D-34) opprettes. Den del
som gjelder valg til komiteen trer ikke i kraft før landsmøte 2019. Medlemmer til
komitéen frem til landsmøtet 2019 oppnevnes av sentralstyret i samarbeid med
NRM.
Vedtatt D-34
7. Opprettelse av info file D-36 C for fordeling av YM-delegasjoner (RSMV-2018-07)
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Det er mange store diskusjoner rundt dette. Mange ulike endringsforslag i
luften.
Praktisk gjennomførbart. De som tar ansvar noe fortrinnsrett, men sikre alle.
Ulla: endringsforslag. Kun arrangerende lag for fortrinnrett året etter.
Insentiv for lagene å inkludere flere.
Endringsforlag punkt 4:
Ulla: lag som ikke får tildelt ansvar for en delegasjon etter trekkning, prioriteres
ved neste runde i tildeling.
Endring punkt 8:
Nora: Når fordeling av delegasjoner er gjort fordeles delegatplassene etter et
⅔-prinsipp, der ansvarlig fylkeslag får fortrinnsrett på ⅔ av plassene. Youth
meeting ansvarlig i laget og i CISV Norge setter sammen delegasjonene på best
mulig måte med hensyn til gjennomføring og avstand.
Komboforslag:
Lag som ønsker å sende delegater, men som ikke har meldt inn ønske om å ha
ansvar for en YM-delegasjon, sender prioritert oversikt over søkerne sine til
komiteen, og får tildelt plasser etter januarmøtet. Delegater skal velges ved
loddtrekning, eller annen rettferdig metode dersom søkeren har søkt på flere
program»
Når fordeling av delegasjoner er gjort fordeles delegatplassene etter et ⅔prinsipp, der ansvarlig fylkeslag får fortrinnsrett på ⅔ av plassene. Youth
meeting ansvarlig i laget og i CISV Norge setter sammen delegasjonene på best
mulig måte med hensyn til gjennomføring og avstand.
Pkt. 8 D-36C. Slette siste setning i pkt. 8
Dette er ny første setning
Eirin: Hvis det oppstår problemer her så må man vurdere et poengsystem.
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Det nyeste endringsforslaget fra Marie Elise.
Endringsforslag til punkt 4 - vedtatt
Endringsforslag til punkt 8 – vedtatt
Helheten – vedtatt.
Vedtatt D-36 C

8. Endring i arbeidsbeskrivelse Youth Meeting-komiteen D-25 (RSMV-2018-08)
Endring i Arbeidsbeskrivelsen til komiteen.
Vedtatt
Vedtatt D-25
9. Leirer 2019
Send inn: dato, leirsted, navn på leirleder og navn på min. 1 stabsmedlem i en e-post til
programme@no.cisv.org innen 08.04.2018
Sendt inn fra Rogaland og Trøndelag.

10. Endring i info file om Selvassuranse D-40 (RSMV-2018-10)
Vedtatt
Vedtatt D-40
11. Endring av arbeidsbeskrivelse Leder D-17 (RSMV-2018-11)
12. Endring av arbeidsbeskrivelse Utviklingsansvarlig D-20 (RSMV-2018-12)
13. Endring av arbeidsbeskrivelse Nestleder D-18 (RSMV-2018-13)
Sak 11, 12 og 13 ønskes å bli tatt i bolk. Det gjøres for å oppdatere info files i
hendhånd til vedtektene.
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Vedtatt.
Vedtatt D-17
Vedtatt D-20
Vedtatt D-18
14. Endring av retningslinjer Frifond D-56-A (RSMV-2018-14)
Vedtatt
Vedtatt D-56-A
15. Åpen utlysing av plasser til verv i nasjonale komiteer (RSMV-2018-15)
Er utlysningstekst nødvendig – nei.
Vedtatt
16. Alder på leir.
CISV Sverige hra fremmet et ønske om at man bruker fødselsår heller enn
datoer som nå, for å avgjøre hvem som kan dra på leir. Dette vil bli diskutert og
stemt over på regionalt og internajonalt nivå. NAR fikk innspill fra lagene i
Norge som hun tar med videre i diskusjonen.
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