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Sak  8– Endring av D-52 Retningslinjer uttak seminarleir 
  
Sak innmeldt av:    Seminarleirskomitéen 
  
Bakgrunn: 
Seminarleirskomiteen ønsker en så rettferdig uttaksprosess for seminarleirsdeltagere 
som mulig, og anser derfor dagens uttakssystem med geografisk prioritering som 
uhensiktsmessig.  
 
Komiteen har mottatt spørsmål om hvordan plassene på seminarleir fordeles, og om 
dagens ordning med geografiske grupper er rettferdig. Vi ønsker at både fylkeslagene 
og søkerne opplever trekkingen som mer rettferdig enn med dagens system, og 
foreslår en tilfeldig trekking av plassene uavhengig av hvilken landsdel man bor i. 
Komiteen mener at alle skal ha like stor mulighet til å kunne delta på seminarleir 
uavhengig av fylkeslag. Dette er dessverre ikke mulig med dagens system med 
geografiske grupper som er svært ujevnt fordelt med tanke på søkermasse. Det betyr at 
man som søker i enkelte geografiske grupper har vesentlig lavere sannsynlighet for å få 
plass enn om man hører til i en annen gruppe, eksempelvis gruppe D med Telemark, 
Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus samt Vestfold fremfor gruppe A med Finnmark, 
Troms og Nordland. 
 
En annen utfordring med dagens ordning er at den første trekningen ikke tar hensyn til 
deltagernes kjønn og alder. Seminarleirsplassene er delt i jente- og gutteplasser, 
hvilket betyr at man risikerer en uproporsjonal fordeling av plassene i denne runden 
(som er uavhengig av kjønn), hvor brorparten av plassene for det ene kjønnet kan være 
trukket før man går videre i neste trekkerunde. Komiteen mottar om lag tre ganger 
flere søknader enn antall plasser, og ønsker å kunne prioritere de eldste søkerne, som 
ikke har mulighet til å søke på programmet igjen. Det er ikke fullt ut mulig gjennom 
ordningen hvor geografisk fordeling vektlegges.  
 
Seminarleirskomiteen ser behov for nyrekruttering til organisasjonen for at CISV Norge 
skal kunne vokse. Deltagelse på seminarleir er en ypperlig mulighet for å komme inn i 
organisasjonen i 17-18-årsalderen, og vi vil gjerne tilrettelegge for denne muligheten. 
Komiteen foreslår derfor å fjerne den geografiske fordelingen av søkerne til fordel for 
prioritering av nye søkere. Dette for å kunne gi flere anledning til å delta på CISVs 
programmer.   
 
Forslag til vedtak: 
Info-file D-52 endres med de endringer som er lagt frem i vedlegget til sakspapiret. 
 


