Marsmøtet 2018
●

Status fylkeslag
Oppland - skal muligens få ny leder.

●

Gå gjennom plan for helgen og fordele arbeidsoppgaver

●

Status landsmøtet (og RSM).

●

Status EVS - Marie Elise og Ingrid Louise
6 kandidater på intervju. Sende ut e-post i etterkant for å skille de ulike kandidatene.

●

Hvilke oppgaver bør STS ha? Hvilke oppgaver trenger ikke STS å ha som vi har i dag?

●

Hvilke roller bør vi ha i STS?

●

Hva slags møtekultur ønsker vi å ha i STS?
Hyppigheten vi har nå funker fint. Ikke for ofte, ikke for sjelden. Alle deltar aktivt. Ingen som er
redd for å snakke.
Tenke på når det kommer inn nye. Spørre direkte hva de synes. Vise at det er en lav terskel for
å komme med sin mening.
Stille forberedt til møtene - her kan alle bli litt bedre.
Diskusjoner kan kanskje tas på andre fora, f.eks Workplace.
Man kan lage en mer detaljert agenda, kanskje prøve å flytte diskusjoner til forkant av møtene.
Må prøve å komme til en enighet eller konklusjon raskt, ellers utsette tidlig slik at man ikke
kaster bort tiden. Spisse sakene mer på forhånd.
Ikke legg mer på agendaen enn det man vet at man klarer å diskutere på en tilfredsstillende
måte.
Starte når man er vedtaksdyktige.
Fredrik lurer på om alle styremedlemmer må delta på alle styremøter. Styret enes om at hele
styret må delta på alle møter så langt det går.
Linke agenda på Workplace.
Når burde man mene ting? Alle kan tenke å prøve å holde det effektivt, komme med meninger
der man har meninger. Men alle er ansvarlig j.m.f. aksjeloven. Dermed bidra der man kan.
Hva jobber du med nå? Hvordan går det? Forventninger og begrensninger? Så alle vet litt mer
når folk er stresset.
Sette konkrete mål får sine egne verv. STS bør bruke strategi og handlingsplan mer aktivt.
Overlappen god sjekk på hvor er vi nå og hvor vil vi være om et år?
Hva er du god på? Hva liker du å jobbe med? Så man kan spille hverandre gode.

●

Sørge for å få inn den dokumentasjonen lagene trenger å ta inn:
Referanseskjema, politiattest, stabssøknad o.l.
Lage signaturskjema for lagene slik at de skriver under på at de har hentet inn alle tingene de
skal hente inn. Ta det opp på RSM. Marie Elise lager skjema.

●

Vaktliste for Påsken 2018 +Arbeid med saker i grupper
○ Første halvdel påske (22-27. mars): Hanne, Marie
○ Helligdager påske (28. mars til 3. april): Knut, Turid
Sekretariatet - EVS vs ny stilling, informasjonskonsulent
○ Sentralstyret fremmer forslag til Landsmøtet om å erstatte informasjonskonsulent i
10%stilling og EVS med en 50% stilling som kan bistå sekretariatet i hovedsak på
økonomi.
Kompaz og prosjektkoordinator
○ Sentralstyret diskuterte om de ønsker å satse på utvidelsen av Kompaz. Flertallet i
Sentralstyret mener at CISV Norge som organisasjon heller har behov for å bruke sine
ressurser på å styrke fylkes- og lokallagene.

●

●

Styreleder Hanne Løge stemte for å satse videre på prosjektet og sette en
prøveperiode på ett år. Resten av styret stemte mot å satse videre på prosjektet på
nåværende tidspunkt.

