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Sak  14 – Endring i fordeling i gavefradragsordningen 
 
Sak innmeldt av:  Knut A. M. Berge 
 
Bakgrunn: 
CISV Norge har siden høsten 2016 vært en fradragsberettiget organisasjon. På 
RSM-HØST 2016  ble det i sak R 34/16 vedtatt en fordeling av inntekter via denne 
ordningen. Ordningen har ikke ført til en større økning i donasjoner til organisasjonen. 
Ordningen har ikke vært godt kjent, men med nye nettsider vil dette kunne endres. For 
at ordningen kan bli enda mer populær foreslås det også at en giver skal kunne gi 
direkte til sitt lokallag eller spesielle prosjekt i CISV. 
Det foreslås derfor at fordelingen av donasjoner endres, fra  slik at 100% av donasjonen 
går til givers ønskede formål.  
 
Nåværende vedtak: 
 

Sentralstyret foreslår følgende fordeling av disse inntektene for gaver i 2017: 

• 10% til sentralleddet for administrering av ordningen. 

• 45% til lagene fordelt likt.  

• 45% til lagene fordelt i henhold til medlemsmasse 

CISV Norge registreres som organisasjon som gir rett til fradrag på skattepliktig inntekt. 
Første fordeling av inntektene fra ordningen gjøres i januar 2018 basert på faktiske 
inntekter og etter modell foreslått over. 

Når det gjelder hva som regnes som et lag benyttes betegnelsen vedtatt på landsmøtet 
2015. “Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine 
programmer og regelmessig arrangere programmer i tråd med paragraf 4”, jf. CISV 
Norges vedtekter § 7 fjerde ledd.   

 
 
Oppdatert formulering:  

Sentralstyret foreslår følgende fordeling av disse inntektene for gaver i 2017: 

• 10% til sentralleddet for administrering av ordningen. 

• 45% til lagene fordelt likt.  
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• 45% til lagene fordelt i henhold til medlemsmasse (endres til) 

Donasjoner gitt via CISV Norges gavefradragsordning, går i sin helhet til det lokallag 
eller prosjekt som giver ønsker å støtte.  

 

Forslag til vedtak: 

Gavefradragsordningen endres, slik at donasjoner gitt via ordningen går 100 % til 
ønsket formål. Samtidig opprettes det donasjonssider til hvert lokallag i CISV Norge og 
stipendordningen. Hver enkelt mottaker av donasjon vil dekke egne kostnader 
forbundet med denne ordningen.  

Page 2 of 2 

 


