
 
SENTRALSTYREMØTE onsdag 28. mars kl. 17:00. 
 

Referat 
***********  

S- 1/19 Tilstede  
Hanne Løge, Kristina Moshuus, Knut Berge, Marie Elise Aarrestad, Oda Longvanes. 
 
Referent: Ingrid Louise Grøntvedt 

 
S- 2/19 Referatsaker 

a. Marshelg 
Godkjent 

b. Møte 13.mars 
Godkjent 

 
S- 3/19 Sekretariatet  

a. Deltakere fra CISV Norge på RTF i påsken 
- Magrethe -Risk Management Training 
- Alexander -Train the Trainer (TTT)  
- Maja -Youth Meeting - men hun har gitt dem en e-post som ikke fungerer og hun 
finnes ikke i Zubarus. Tilhører i følge påmeldingen sin Hordaland. Men ingen hos dem 
vet hvem hun er heller.  
 

b. Manglende dokumentasjon fra lag inn til CISV Norge 
Daglig leder opplever at det er svært vanskelig å få inn nødvendig dokumentasjon fra 
fylkes- og lokallagene. Denne dokumentasjonen er for ulike støtteordninger.  
Fører til at vi ennå ikke har søkt om Frifond støtte for 2019 fordi noen lag mangler å 
sende inn årsrappport og uten den kan vi ikke telle som som lag.  
Fristen for å sende inn søknad om Frifond er 15.april.  
 

c. Oppsummering/lærdom fra ESC-seminar 21.03.19 
Polen vil være det nasjonale kontoret som har ansvar for Norge.  
Det er ikke satt av noe budsjett hos ESC for arrangering av ankomstseminar i Norge, 
men volontører som kommer til norge har krav på ankomstseminar så det er fortsatt 
mye usikkerhet rundt hvordan dette vil skje i praksis.  
Som en av partnerorganisasjonene kan vi fortsatt være den som skriver søknaden, 
men vi kan ikke sende den inn. Søknaden skrives i en online portal og kan deles med 
partnerorganisasjon som er i et deltakerland og denne partneren kan sende den inn.  
Det vil være økt fokus på solidaritet i prosjektsøknadene nå i den nye ordningen og 
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søknadene vil bli mer krevende fordi man må skrive den slik at den blir godkjent i det 
landet man søker i (altså det landet partnerorganisasjonen og voluntøren er fra).  
Skal man prøve å få en voluntør gjennom denne ordningen i fremtiden vil det kreve en 
del mer jobb i søknadsprosessen enn tidligere år. I tillegg må vi ha en veldig sterk og 
tydelig avtale med partnerorganisasjon(ene) vår(e).  
Ønsker man volontører fra ulike land betyr det to søknader. De kan være skrevet likt, 
men må sendes til ulike land.  
 

d. Oppsigelse av EVS-leilighet -OK 
Leiligheten er sagt opp med siste leiemåned som juli 2019.  

 
S- 4/19 Økonomi 

a. Kompaz rapport- fremdrift/ statusoppdatering.  
Norec sendte oss en e-post i uke 11,  med noen spørsmål om overføringer til Colombia 
og etterarbeid. Knut og Ingrid har samarbeidet om et svar som er sendt til Norec i uke 
12. CISV Colombia er også informert om at dette er det eneste vi vet om status så 
langt.  

 
S- 5/19 Kommende nasjonale seminarer/ møter 

a. SUDT 
SUDT Øst 1 og Vest er over, SUDT Øst 2 er denne helgen på Bøleråsen.  
 

b. Landsmøtet - status påmeldte o.l. 
i. Endringsforslag som er kommet inn allerede 

Vi har fått inn noen endringsforslag til Årsberetningen.  
Hanne lager et endringsforslag fra sentralstyret for å presentere på 
Landsmøtet.  
 

ii. Inspirasjonsbolk til søndagen  
Ingrid spør Mathilde om hun kan komme innom på søndag og holde bolk.  
 

iii. Velkomsttale 
Venter på svar fra Press.  
 

iv. Avtroppende komitéledere 
Takker av alle som slutter i sin komité eller går over i en ny komité.  
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v. Status valgkomité 

Vi mangler fortsatt noen verv.  
-Ressurskomiteen  
-Kommunikasjonskomiteen 
- Mangler litt på juniorkomiteen -Kristina kontakter juniorkomiteen.  
 

vi. Nettsider - rekker vi å gjøre disse ferdige (nok) til lansering på landsmøtet? 
Intern lansering på Landsmøtet slik at lagene kan legge inn og ordne på sine 
egne sider også lanserer vi offentlig når lagene sine sider også er på plass og vi 
er helt fornøyd med våre.  
Oda har laget en plan for det som mangler før vi kan lansere.  
  

vii. Ordstyre 
1. Fredrik Gjestland stiller som ordstyrer. Vi må også finne én til. 

Eirin Berge takker ja.  
  

c. RSM 
i. Hanne har glemt å skrive sak om prioritering av søkere som søker innen fristen 

til RSM. Gjøres ila helga.  
 

ii. Fordeling av saker + ordstyrer 
Hanne lager forslag til fordeling presentasjon av sakene og hvem som skal 
være ordstyrer.  

 
S- 6/19 Innmeldte saker 

a. Bilder til ny nettside -pristilbud fra fotograf 
 
Fotografen har tidligere plukket ut 150 bilder som hun syntes var de beste fra hele 
dagen med fotografering. Vi har tilgang til 20 av disse ferdig redigert fra før av. Prisen 
for å få de resterende 130 til fri bruk vil være 6000,- kr (eks mva). 
 
Ingrid og Oda setter Sydvest og fotograf Ingunn i kontakt slik at de kan vurdere om 
disse bildene er det vi er på jakt etter.  
Hvis bildene godkjennes av Sydvest så kjøper vi dem.  
 

b. Nye nettsider: veien videre frem mot lansering 
i. Dokumentdugnad 
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1. Oda viser oss hvordan vi legger inn dokumenter på de nye nettsidene. 

Vi fordeler dokumenter mellom oss, og så må alle dokumenter være 
lastet opp innen onsdag 3. April. 
-Oda lager en mal til resten på hvordan vi legger inn slik at man bare 
trenger å erstatte dokumentet en plass også blir det oppdatert i alle 
“mappene” det er i.  
 

ii. Kalender 
Ingrid og Paulina legger inn de nasjonale arrangementene.  
 

iii. Tekst fra komiteer 
1. Hanne har purret på komiteene for å få inn tekst om de ulike 

programmene.  
 

c. Finn-annonse for lag som mangler ledere og stab 
Finn-annonse skal vurderes, men vi må få praktisk informasjon fra Knut på hvordan 
dette kan gjennomføres slik at den dekker hele landet.  
Bedrift kan ha inntil 4 destinasjoner i en annonse.   
Hva er prisen på 2 bedrift vs 7 enkle.  
 
Hvis lagene vil legge ut en annonse på finn.no kan CISV Norge dekke 50% av 
kostnaden på en deltidsstillings-annonse pr. fylkeslag. Dette gjelder våren 2019.  
Hanne svarer til Troms og resterende lag. 
 
STS skal se på muligheten for å ha en nasjonal annonse i forkant av søknadsfristen for 
2020-programmene.  
 

d. Sak fra Risk Management-komiteen: Komiteen ønsker at guiden “Retningslinjer for et 
trygt CISV Norge” vedtas av Sentralstyret. 
Det er noen formuleringer som STS ønsker å endre litt på.  
Endringer blir presentert for Risk Management komiteen. Hanne ser nærmere på 
dette. 
 
Guiden vedtas.  
 

e. BEAM - hva trenger Kristina fra oss?  
i. Hvilke diskusjoner ønsker vi at NAR-nettverket skal ta?  
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1. Innspill fra RM-komiteen om inkluderende organisasjon, 

kjønnsmangfold 
-Kanskje kan det opprettes en working group på dette?  

2. Stiller vi for strenge krav til arrangering av RTF? Ref at Norge ikke 
kunne arrangere RTF fordi vi ikke kan avholde det på en skole med 
senger.  
 

ii. Global hosting plan - Marie Elise sender til Kristina 
iii. Youth Meeting - Marie Elise sender til Kristina.  
iv. Risk Management checklist form - Kristina tar kontakt med Susanne for å høre 

om erfaringer fra 2018 + kravet om at local risk manager må være med på 
sjekken. 
 

f. Programme Review - kort oppsummert. Hva betyr det for CISV Norge?  
Dette er en stor rapport som forespeiler mange store endringer.  
Program Review vil bli diskutert på BEAM, og på bakgrunn av dette vil Kristina 
lage et sammendrag som vi sender ut til lagene sammen med hele rapporten.  
STS lager en diskusjon drive slik at Kristina har noen argumenter og 
diskusjonsmomenter å ta med seg til BEAM.  
 

g. Vaktordning i påsken 
i. RM-komiteen har sendt inn forslag. Medlemmer i komiteen er 

primærkontakter, mens STS er sekundær.  
Hanne er sekundær fra STS og Hanne kan bruke Oda som støtte hvis det er 
behov.  
 

h. Saker fra CISV Oppland 
i. Søknad om dispensasjon: Sliter med å finne ledere til step up og barneleir i 

Norge, har en som fyller 21 i september som gjerne vil være leder. De har tatt 
kontakt med medlemmer i fylkeslag, informert høyskole, brukt sosiale medier, 
ringerunder osv.  
-Marie Elise er på denne og diskuterer med komiteledere.  
 

ii. De lurer også på om de får lov til å arrangere leir neste sommer. De har både 
stab og kjøkkenstab på plass.  
-Dette kan bli litt komplisert for å få kabalen til å gå opp totalt.  
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S- 7/19 Eventuelt 

- Mer tid til STS-møter. 
Sette av mer tid til hvert møte eller kanskje ha møter oftere slik at agenda til møter ikke alltid 
blir veldig lang.  
Vi tester ut at møtet 25.april varer i 2,5 timer.  
 
- “Nettbutikk” for lagene direkte med SVE profilgaver.  
Høre med lag på LM om interessen er der. STS må få godkjenne avtale før den signeres.  

 
Neste møte: Landsmøtet. Etter det 25.april kl.17:00 
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