
Saksliste januarmøte, i prioritert rekkefølge 
 
 
S06/18 Fredsrådet 

● Vi har fått forespørsel om å øke medlemskontingenten i Fredsrådet. Vi må ta 
en prat med Jonas og Tor Øyvind med konkrete spørsmål 

○ Hva betyr det å være medlem i Fredsrådet 
○ I budsjettet står det at en praktikant i CISV skal vaske - det er uaktuelt 
○ Hvor passer CISV Norge inn i Norges fredsråd? 

 
S07/18 Vikar daglig leder 

○ Hanne snakker med IL,  
○ Knut har betalt lønn, betaler arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk 

innen 15. Januar 
○ Hanne og Marie Elise gir beskjed til IO om delegasjoner 
○ Hanne har tatt kontakt med tidligere daglig leder, men han har ikke 

anledning til å være vikar. Ingen vikar ansettes 
 

 S08/18 Delegasjoner 2018 
○ Tilbakemelding IO 
○ 15. Februar 

 
S09/18 Leirer 2018 

○ Bot stiger fra 250 til 500 pund tirsdag 15. Januar  
○ Bergen, Østfold og Telemark sliter med å få på plass stab og 

ressurser til leirene.  
○ Innmeldte leirer til IO - mottatt respons? 

 
S10/18 Sekretariatet 

● Hvilke oppgaver må håndteres for sekretariatet i forbindelse med fravær? 
● Protokoller, årsberetning fra lag, regnskap - status  

○ Hanne og Knut ser på dette 
● Status kontor, daglig leder 
● Hanne og Knut noterer underveis for å lage en rutine ved langvarig fravær  

 
S11/18 JC-trekking og januarmøte 2019 

○ Oslo og akershus har fått innvilget dispensasjon fra fristen for å sende 
inn JC-prioritering. De må sende inn sine kandidater 28. Januar. Skal 
unngås til neste år, da dette skaper mye merarbeid for 
barneleirskomiteen, som allerede bruker mye tid på JC-trekking. 

○ Ønske fra et lag om å endre fra jente til gutteplass 
 
S12/18 Sette møtedatoer 2018 

○ På VK-møtet sier vi kort hva hver sak handler om, og tar en og en sak 
○ Vi har satt møtedatoer for 2018, føres inn her. 

 



S13/18 Informasjonskomiteen 
○ Komitéleder har trukket seg.  
○ Hva er oppgavene til informasjonskomiteen? Hva burde de være? 

■ Informasjon, reklame, kommunikasjon, effekter 
■ Innholdsproduksjon er for mye for komiteen, uten at det finnes 

en journalist i komiteen 
 
S14/18 Valg 2018, kandidater, valgkomité 

● Hanne tar kontakt med leder av valgkomiteen for å høre om hvordan arbeidet 
med valg 2018 går. 

 
S15/18 Strategi- og handlingsplan 

○ Ny strategi- og handlingsplan skal vedtas for 2019-2021 på 
landsmøtet i 2018. Arbeidet er allerede påbegynt, sentralstyret 
diskuterer mulige innfallsvinkler. Det er et ønske om å gjøre planen 
enklere å bruke.  

 
S16/18 Organisasjonsanalyse 

○ Arbeidet med organisasjonsanalysen er snart avsluttet. Sentralstyret 
må skrive en rapport om eget arbeid, og Hanne skriver en rapport om 
ansatte etter medarbeidersamtale og intervju med daglig leder. 

 
S17/18 Kommunikasjon i CISV nasjonalt og med fylkeslag 

○ Sentralstyret diskuterer hvordan vi kan forbedre internkommunikasjon 
i organisasjonen for å sikre kunnskapsoverføring og god kontakt 
mellom ulike roller. Det foreslås at STS eller daglig leder har tilgang til 
komiteenes dokumenter i Drive eller Workplace, utarbeide maler 

○ Sentralstyret diskuterer ekstern kommunikasjon, og om nestleder kan 
ha ansvar for informasjon i Sentralstyret. 

○  Fylkeslag – sentralt 
■ Forslag: lage en velger/flowchart for hvem du skal kontakte i 

CISV og legge ut på nettsiden. Eks: Har du spørsmål om 
søknad til barneleir? → Fylkeslag. Har du spørsmål om dette? 
→ Sentralstyret. Etc. 

● Ekstern kommunikasjon 
○ Nettsiden til CISV Norge 

■ Det er på tide med en oppgradering og oppdatering av 
nettsidene til CISV Norge. Plan for oppussing av nettsiden 

○ Kalenderen må til enhver tid være oppdatert 
○ Maler for powerpoint  

 
S18/18 Omstrukturering Sentralstyret 

● STS vil fremme forslag til landsmøtet om å gjøre noen omstruktureringer 
innad i sentralstyret og vervenes ansvarsområder.  



○ Vi ønsker å skille rollen som Risk Manager fra nestleder, slik at Risk 
Manager blir en selvstendig rolle. Nestleder foreslås ansvarlig for 
informasjon i samarbeid med sekretariatet og informasjonskomiteen  

○ Vi ønsker at rollen som NAR (Nasjonal representant) flyttes fra leder til 
utviklingsansvarlig. 

 
S19/18 Retningslinjer workplace 

● Sentralstyret vil jobbe med å få på plass retningslinjer for bruk av workplace 
 
S20/18 Arbeidsinstruks daglig leder 

● For å sikre god kunnskapsoverføring og gjøre organisasjonen mindre sårbar 
ved uforutsette hendelser skal daglig leder utforme skriftlige rutiner på de 
viktigste arbeidsoppgavene. Daglig leder vil hver fredag sette av tid til å 
notere ned ukas viktigste gjøremål, og bruke dette som utgangspunkt til en 
daglig leder-guide. 

S21/18 Trekking av IPP-deltakere 
○ Marie og Hanne gjennomførte trekking av IPP-deltakere 

 
S22/18 Møte med tidligere leder av informasjonskomiteen 

● Sentralstyret hadde møte med tidligere leder av informasjonskomiteen 
Kristian Kalvå for å få hjelp med informasjonsarbeidet i CISV Norge  

 
S23/18 Møte med organisasjonsutviklingskomiteen 

● Sentralstyret hadde møte med organisasjonsutviklingskomiteen for å 
sammenfatte funn fra organisasjonsanalysen og se på mulige løsninger på de 
utfordringene som er avdekket. En arbeidsgruppe med medlemmer fra 
Sentralstyret, organisasjonsutviklingskomiteen og EVS-praktikantene ser på 
mulige alternativer til dagens komitéstruktur. 


