
 

  

Info File D-36 C 
 

Opprettet RSMV-2018 
Endring RSMV-2019 (legges til) 

 

Info file D-36 C: Prosedyre for fordeling av Youth Meeting-delegasjoner 
 

1. Fylkeslagene melder innen 1. mai hvor mange Youth Meeting-delegasjoner og/eller delegater (fjernes) 
fylkeslaget ønsker å sende kommende år, fordelt på 12-13 og  og 14-15 års delegasjoner. Antallet 
meldes Youth Meeting-komiteen per e-post.  
 

2. Alle fylkeslag melder på Høst RSM inn ønsket antall delegater i aldersgruppen 12-13 og 14-15 år, samt 
antall delegasjoner de ønsker å være ansvarlig for. (fjernes) 
 

3. Liste over de delegasjoner/leirer (id-nr. land, chapter) som er tildelt Norge blir utdelt. Lag som ønsker å 
være ansvarlig for delegasjoner melder inn antall. (fjernes) 
 

4. Det gjennomføres en trekning av tildelte delegasjoner mellom alle fylkeslag som har meldt inn ønske 
om å ha ansvar for en eller flere YM-delegasjoner. Trekningen gjennomføres i to runder. Lag som ikke får 
tildelt ansvar for en (fjernes) delegasjon etter trekkning (endres til) trekning i første runde (legges til), 
prioriteres ved neste runde i tildeling. 
 

5. Først trekkes delegasjonene til Norge ved at det lages et antall nummererte lapper tilsvarende det 
antall delegasjoner som skal sendes innad i Norge. De resterende lappene i trekningen er blanke, men 
det skal være det samme antall lapper i trekningen som det er fylkeslag som ønsker delegasjoner. De 
fylkeslagene som trekker lappene med nummer tildeles delegasjoner i Norge. 
 

6. Et fylkeslag kan ikke trekke delegasjon til egen leir. Hvis så skjer vil fylkeslaget bli tildelt en annen norsk 
leir. Dersom et fylkeslag som trekker en norsk delegasjon sier fra seg denne delegasjonen mister de 
retten til å være med i den resterende trekningen.  
 

7. I runde to trekkes de resterende delegasjonene. Fylkeslagene trekker en nummerert lapp, og ønsker seg 
deretter en delegasjon i rekkefølge ut fra hvilket nummer de fikk i trekningen. 
 

8. Lag som ønsker å sende delegater, men som ikke har meldt inn ønske om å ha ansvar for en YM-
delegasjon, sender prioritert oversikt over søkerne sine til komiteen, og får tildelt plasser etter 
januarmøtet. Delegater skal velges ved loddtrekning, eller annen rettferdig metode dersom søkeren har 
søkt på flere program.  
Når fordeling av delegasjoner er gjort fordeles delegatplassene etter et ⅔-prinsipp, der ansvarlig 
fylkeslag får fortrinnsrett på ⅔ av plassene. Youth meeting ansvarlig i laget og i CISV Norge setter 
sammen delegasjonene på best mulig måte med hensyn til gjennomføring og avstand (fjernes) 

 
 


