SENTRALSTYREMØTE 18-20. januar 2019
REFERAT
***********
S- 1/18 Tilstede
Hanne Løge, Kristina Moshuus, Oda Longvanes, Marie Elise Aarrestad, Knut Berge
Referent: Ingrid Louise Grøntvedt
S- 2/18 Referatsaker
a. RSM
b. Referater fra styremøter
i. Vi ligger langt bak med å publisere referater fra styremøter på nettsidene.
Referatene skal godkjennes på neste styremøte, men gjerne også før det.
Hanne lager ny rutine til neste styremøte i februar.
S- 3/18 Sekretariatet
a. EVS midway talk - 20.februar
S- 4/18 Økonomi
a. Kompaz 2016/2017 og 2017/2018
Vi skal sende rapport innen 1. februar. Knut jobber med økonomisk rapport, mens
Ingrid Louise, Oda og Hanne jobber med narrativ rapport. Vi ligger godt an til fristen.

S- 5/18 Kommende nasjonale seminarer/ møter
a. LTS Øst, LTS Vest, SUDT, YMT, STAS - Noen av seminarene mangler fortsatt lokaler og
noen mangler litt stab.
b. Marshelg STS - Skal holdes i Sirdal på hytta til Hanne.
Marie Elise kjører.
S- 6/18 Innmeldte saker
a. Risk Management-sak
i. Referatføres ikke.
b. Ny komitéstruktur
i. Styret diskuterte hvordan vi best kan jobbe med komiteene for å
implementere ny komitéstruktur. Ingrid Louise har forberedt en presentasjon
og bolk til komiteene for helga, basert på tilbakemeldinger som kom under et
Skype-møte med komiteene 6. januar.
c. EVS-ordningen legges ned
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d.

e.

f.

g.
h.

i.

i. EVS som ordning nedlegges og erstattes av European Solidarity Corps. Norge
som land har endret status fra deltakerland til partnerland.
ii. Dette betyr at hvis vi vil ha en praktikant må det gå via senderorganisasjon i et
deltakerland, og det er senderorganisasjonen som må søke prosjektmidler til
Erasmus. Deretter må senderorganisasjonen føre over penger til oss.
iii. Sekretariatet har hatt kommunikasjon med Aktiv Ungdom, som er de som
administrerer EVS-ordningen i Norge. De jobber med å få Norge til å bli et
deltakerland, slik at også vi kan bli ansvarlig for å sende inn søknad osv. Men
den kommer ikke til å komme på plass i løpet av 2019, mest sannsynlig.
iv. Veldig vanskelig å binde CISV Norge til kostnadene når det er så risikabelt.
v. Prosessen med å gå fra EVS til ESC har pågått i tre år, men alle detaljene er
fremdeles ikke på plass.
vi. Aktiv Ungdom vet ikke noe mer enn det vi vet.
vii. Legger press på eventuelle søkere for oss, de må finne en god
senderorganisasjon. Vi kan ikke være sikre på at de klarer det. Vi kan risikere at
deltakerne som har fått plass hos oss likevel ikke kan komme fordi
senderorganisasjon ikke ordner det de skal. Tar bort kontroll fra oss, påfører
oss økonomisk risiko. Vi må ha leilighet klar, bestille flybilletter, osv.
viii. Sentralstyret må beslutte om vi ønsker å ha praktikanter gjennom
ECS-ordningen i 2019/2020 (og fremover).
ix. AFS har også hatt EVS-praktikanter. Ingrid Louise hører med AFS om planen
deres med EVS fremover. Flere folkehøgskoler bruker også EVS, men det er
ikke like stor kostnad forbundet med EVS på folkehøgskole pga kost og losji.
Behandle søknader til stipendordningen.
i. Sentralstyret har mottatt 5 søknader til stipendordningen innen fristen.
Sentralstyret har behandlet søknadene, og CISV Norge støtter 5 deltakere med
kr. 5000,- hver.
Refusjonskrav
i. CISV Troms har sendt inn et refusjonskrav langt etter fristen. Sentralstyret
vedtar å gi dem et unntak fra Info-File D-58 for denne gang.
Nye nettsider
i. Vi er godt i gang med de nye nettsidene. Oda leder prosjektet, og komiteene
kommer med innspill i løpet av helga.
Opplæring Zubarus, ved Knut og Ingrid
i. Knut og Ingrid lærer opp resten av styret i Zubarus
Rekruttering – status for programmer 2019.
i. Vi snakker om hvordan det står til med lagene som skal arrangere leir i 2019,
og diskuterer mulige tiltak for å hjelpe til med rekruttering av stab. Vi
diskuterer også muligheten for å endre på fristen for å ha full stab på plass.
Vervekampanje
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i. CISV Norge hadde en vervekampanje før jul. Denne er nå avsluttet, og styret
sender premie til de som deltok. Det var få som deltok, men kampanjen ble
rullet ut litt sent.
S- 7/18 Eventuelt
Neste møte: 13. februar.
Møtereferat er godkjent av alle.
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