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Arbeidsbeskrivelse for kommunikasjonskomiteen
(leder + 3 medlemmer)
Kommunikasjonskomiteen har ansvar for intern og ekstern informasjon og kommunikasjon i
CISV Norge.
Kommunikasjonskomiteen rapporterer til nestleder i sentralstyret.
E-postadresse til komitéleder er: communication@no.cisv.org
E-postadresse til alle komitémedlemmer er: communication.list@no.cisv.org

Leders ansvar
Leder skal i samarbeid med sin komité sørge for at arbeidet er i tråd med CISV Norges
strategi. Leder for komiteen har budsjettansvaret for komiteen. Leder har ansvar for å
rekruttere nye medlemmer til komiteen. Leder skal delta på Landsmøtet som representant
for sin komité.
Arbeidsoppgaver
Profilering
● Jobbe for å gjøre CISV mer kjent i Norge.
● Designe og produsere effektpakken som skal presenteres på landsmøtet hvert år.
● Sørge for at nettsider, sosiale medier, informasjonsmateriell og annen ekstern/intern.
kommunikasjon følger CISV sine branding guidelines Looking good.
● Sørge for oppdaterte retningslinjer for bruk av sosiale medier og nettsider.
● Utarbeide retningslinjer for hvordan vi best kan kommunisere hva CISV er.
Rekruttering
● Sørge for at rekrutteringsmateriell er oppdatert og tilgjengelig for fylkeslagene.
● Bidra til drift og vedlikehold av nettsider.
● Sørge for at det er oppdatert og tilgjengelig informasjon for potensielle søkere og nye
medlemmer på nettsidene.
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● Sørge for oppdatert og tilgjengelig informasjon på sosiale medier.
● Utarbeide tekster og bildemateriale for å promotere programmene på nettsider og i
sosiale medier frem mot søknadsfrist.
Intern informasjon og kommunikasjon
● Sikre gode verktøy for informasjonsflyt og kommunikasjon innad i organisasjonen.
● Bidra til kompetanse om bruk av nettsider og sosiale medier blant lagene, støtte
lagenes tilstedeværelse på nett.
● Sikre at informasjon, dokumenter og skjemaer til enhver tid er oppdatert og
tilgjengelig for medlemmene.
● Sørge for at det blir sendt ut et nyhetsbrev til organisasjonens medlemmer i
samarbeid med andre bidragsytere (f.eks. EVSere, de nasjonale komiteene, lagene
osv).
Deltakelse på arrangement
● Overlappingsseminaret – Hele komiteen
● Høstmøte - Hele komiteen
● Januarmøte - Hele komiteen
● Landsmøte - Leder
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