
 
Referat fra Marshelgen 2019 01.-03.mars 2019 
 
 
Hele sentralstyret og daglig leder var tilstede.  
 

1. Gå gjennom årshjul for alle styreverv 
- Alle jobber med sine årshjul frem mot juni-møtet for å oppdatere og ev endre 

på disse.  
 

2. Oppsummering og evaluering av CISV Norges nye stipendordning  
a. Utbetalinger 2019, status 
b. Antall søknader for 2019 
c. Antall innvilgede søknader, antall avslag 
d. Rutiner og saksbehandling 

i. Hanne har skrevet ned rutiner og malsvar som kan brukes til senere år. 
Disse bør alltid revurderes og eventuelt oppdateres i forkant av 
søknadsfristen.  

e. Lærdommer 
i. Vi trenger en bedre måte å følge opp de som mottar stipend, og å 

utarbeide en rutine for utbetaling. 
ii. Til neste gang må vi også be om en bekreftelse på at 

stipendmottakerne faktisk takker ja.  
f. Annet 

i. Hanne følger opp med de ulike som har fått tilbud om stipend for å 
sjekke om de faktisk fikk plass på leir. Vi må samarbeide med lagene 
om “utbetaling”/ reduksjon i delegasjonsavgiften som de krever inn 
fra disse deltakerne.  

 
3. Valg 2019 

-Marie Elise oppdaterte oss på status valgkomité. 
 

4. Planlegge overlapp + kickoff for nye komiteer Oda og Kristina 
a. Overlapp mellom gamle og nye komiteer* 

i. Planer for overlappingsseminaret / kickoff  
-Oda og Kristina tar ansvar.  

ii. Sjekkliste til utgående komitéledere 
iii. Etter LM: invitere komitéledere på deler av et STS-møte hver slik at vi 

kan få planlagt en god overlapp sammen? 
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5. Oversikt til lagene med viktige datoer og frister  

a. Knut og Marie Elise jobber med denne 
 

6. Brukerreise - ledere, felles ved Knut 
a. Fra du søker som leder til etter NEO - hva skjer?  
b. Hva trenger en leder av oppfølging? 
c. Hva kan vi gjøre sentralt for at lederne skal føle seg som del av et fellesskap? 

Brainstorming 
i. Inkludere alle på wp - opprette egen “Jeg reiser som leder for CISV 

Norge i 2019”-gruppe? Legge til 
utdanningskomiteen/programkomiteer slik at de kan dele relevant 
info?  

ii. Nye ledere kan få en “mentor” som har vært leder før? Trenger ikke 
være fra samme fylkeslag  
 

-Resultat av brukerreise: brukes til aktivitet på høst-RSM. Hanne/ny leder og 
Marie Elise/ny programansvarlig, støtte fra Knut 

 
 

7. Økonomi Felles ved Knut 
a. Budsjett 2019 - hva ønsker vi å gjøre? 

-Forslag 
Vi ønsker å arrangere en GØY helg for våre frivillige (21+) som skal inspirere til 
videre aktivitet i organisasjonen. For eksempel for alle som har vært stab de 
siste 3 år + andre over 21 år?  
Målet for denne helga er at de som har hatt ansvarsfulle verv for oss føler seg 
satt pris på og har det gøy sammen. Et underordnet mål er at de ønsker å påta 
seg verv i fremtiden. 
Vi har økonomiske rammer på 40 000 kr. 
Sted: Romarheim? Studenthytta i Oslo? 
 

8. Saker til LM -  
Det ble jobbet med ulike sakspapir  til Landsmøtet 2019.  
 

9. Saker til RSM 
Det ble jobbet med ulike sakspapir til RSM vår 2019 
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10. Info-file  D-49-A - velge ut deltakere, søknader som kommer innen fristen osv, ref 

henvendelse fra Agder.  
-Hanne lager sak til RSM 
 

11. (Felles) ventelister, ref henvendelse fra Agder og Telemark.  
-Marie Elise lager sak til RSM 
 

12. Opprette WP-grupper før LTS, informere LTS-stab. 
 

13. Frister for å rapportere inn stab  
a. Er denne fristen for tidlig? Vi må rapportere til IO, men kanskje vi kan sette frist 

for å ha fulltallig stab til høsten en gang, slik at fristen faktisk blir reell?  
-Tanke fra Marie: gå over og revurdere D-46-A. Det er bra vi stiller strenge krav 
til staben vår, men sliter vi mer en nødvendig på de frivillige vi har når vi stiller 
så mye strengere krav enn IO?  
Marie Elise lager sak til RSM. 
 

14. Co-hosting av leirer med andre land hvis vi ikke får det til selv i Norge 
- En mulighet er f.eks:  

Norge stiller med leirsted og ressurser. 
Colombia/Latvia/Estland/Litauen/Georgia stiller med stabsmedlemmer.  
 
Uklarheter: Hvem får poengene internasjonalt / får invitasjoner på bakgrunn 
av leiren? Vi trenger poengene våre i Norge for å få alle invitasjonene vi 
trenger.  
 
Ide fra Hanne: Delegasjon fra Nord-Korea via organisasjon i USA som Hanne 
har vært i kontakt med. Fullfinansiere denne, eventuelt søke om støtte fra 
tilgjengelig støtteordning. Hanne tar kontakt med organisasjonen for å høre 
mer.  
15*5= 75 000.  

 
15. Nettside Oda 

a. Legge inn innhold og teste brukermanualen 
b. Lage plan og fordele ansvar for å legge inn innhold 

 
16. Inkluderende organisasjon 
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a. RM-komiteen har etterspurt en diskusjon internasjonalt om hvordan vi kan 

være en inkluderende person for kjønnsmangfold. Hvordan kan vi følge opp?  
 

17. EVS  
Vi hadde en liten diskusjon om mulige ideer til personlig prosjekt for vår 
EVS-praktikant.  
 

18. Søknader til RTF-potten 
- Alexander, Oslo & Akershus 
- Nora, Telemark 
- Margrethe, Risk management komiteen 

Alle fikk innvilget støtte.  
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