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ØKONOMI 
 
CISV Norge er en frivillig organisasjon som driver sin økonomi med mål om å gå i balanse hvert år. Det 
er daglig leder som har ansvar for den daglige driften, mens økonomiansvarlig i Sentralstyret har det 
overordnede ansvaret sammen med resten av Sentralstyret.  
I 2019 har organisasjonen ikke lykkes å ha en løpende budsjettoppfølging. Dette har sammenheng 
med ressurssituasjonen ved sekretariatet. Derfor har det ikke vært mulig å gjennomføre ønsket 
budsjettoppfølging  i løpet av året, utenom enkelte revideringer til budsjettet presentert på 
landsmøtet i april 2019. Dette sees på som uheldig og det er håp om at det, gjennom styrking av 
kontorets kapasitet i 2019, vil være mulig å få til en bedre budsjettoppfølging. Dette vil igjen gi større 
kjennskap til organisasjonens økonomiske handlingsrom gjennom året.  
 
CISV Norge gikk i 2019 i overskudd med 1 984 047 kroner. Dette er en økning sett mot 2018 på 1 344 
638 kroner. For mer informasjon om regnskapet vises det til regnskap 2019 samt noter.  
 
SÅRBARHETSANALYSE 
 
Sårbarheten ved driften av kontoret til CISV Norge ble redusert gjennom ansettelsen av en 
organisasjonsrådgiver høsten 2019. CISV Norge er nå mindre sårbar ved sykdom, ferieavvikling, 
avslutning av arbeidsforhold og verv. Det er likevel slik at organisasjonen i hovedsak driftes av frivillige 
krefter og at det dermed alltid vil være en viss risiko for manglende kompetanseoverføring.  
Det er i 2019 ikke ytt økonomisk kompensasjon av frivillige ressurser i organisasjonen.  
CISV har god kontroll på de statlige støtteordningene og hvilke variabler vi må jobbe med for å holde 
støtten på et høyt nivå.  
 
 

STRATEGI 2019-2021 OG HANDLINGSPLAN 2020 
 
2019 var første året i Strategi 2019-2021,  og på RSM-høst 2018 ble Handlingsplan 2019 vedtatt. 
Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i strategien for 2019-2021, og er inndelt i kategoriene 
innvirkning, profilering, ressurser og grunnmur.  
 
CISV Norge opprettet i 2018 en stipendordning for finansiering av deltakelse på CISVs aktiviteter 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Stipendordningen ble vedtatt fordi CISV Norge ønsker at alle barn 
og ungdommer skal kunne delta på CISVs aktiviteter. Leirsesong 2019 var det første året CISV kunne 
tilby dette stipendet til våre medlemmer, og det gjorde at flere barn og unge fikk mulighet til å delta 
på sitt første CISV-program. Etter evaluering av prosessen i 2019, har Sentralstyret arbeidet med å lage 
tydeligere retningslinjer for stipendtildeling kommende år. 

9. oktober 2019  gikk  CISV Norge over til nye nettsider. Nettsidene ble utarbeidet av 
kommunikasjonsbyrået Sydvest i samarbeid med Sentralstyret, sekretariatet og 
kommunikasjonskomiteen. Nettsiden er langt mer brukervennlig enn de vi hadde, og målet er at det 
skal være enkelt å finne frem til informasjonen man trenger - både for interne og eksterne brukere. 
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I august gikk CISV Norge over fra gammel komitéstruktur til ny komitéstruktur, etter en lang prosess 
for å finne ut hvordan man bedre kunne fordele og effektivisere oppgaver på nasjonalt nivå i 
organisasjonen. CISV Norge gikk fra å ha 13 nasjonale komiteer til 9. De fleste arbeidsoppgavene vil 
være de samme som i de tidligere komiteene, men målet er at denne strukturendringen vil føre til en 
effektivisering av arbeidet på nasjonalt nivå. Endringen innebar for eksempel  at alle 
programkomiteene ble slått sammen til en stor komité. Det ble også opprettet en ressurskomité som 
har oppgaver som ikke har vært de nasjonale komiteene sitt ansvar tidligere. Komiteen vil blant annet 
jobbe med finans, søknad og rapportering, HR og IT. Implementeringen har vært krevende for alle 
involverte og den nye strukturen trenger fortsatt tid for å sette seg. Endringen har ikke gått ut over 
arbeidet som har blitt utført på nasjonalt nivå.  
 

 
MEDLEMMER FYLKESLAG/LOKALLAG 
 
Medlemstallet var 2925 per 31.12.2019 hvorav 1984 er under 26 år mot 2896 per 31.12.2018 hvorav 
1936 var 26 år eller yngre.  
 
CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 21 lokallag (fylkeslag uten lokallag 
regnes her som et lokallag). 
Totalt medlemstall og antall 26 år og yngre pr. 31.12.2019 i parentes: 
 
Agder (152/96), Buskerud (133/90), Finnmark (44/31), Hedmark (89/59), Hordaland/Askøy (66/48), 
Hordaland/Bergen (552/359), Hordaland/Nordhordland (57/51), Hordaland/Os (102/80), 
Hordaland/Sotra & Øygarden (sovende)  (14/10), Hordaland/Sunnhordland (101/72), Hordaland/Voss 
(59/44), Hordaland uten lokallag (9/7), Oppland (66/54), Oslo & Akershus/Asker & Bærum (197/143), 
Oslo & Akershus/Follo (45/34), Oslo & Akershus/Oslo (266/176), Oslo & Akershus uten lokallag (54/48), 
Rogaland (186/114), Sogn & Fjordane (75/35), Telemark (75/44), Troms (71/47), Trøndelag (281/186), 
Vestfold (104/76), Østfold (127/80). 
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CISV PROGRAM 2019 
EGNE LEIRER OG PROSJEKTER 
 
Det ble arrangert 4 internasjonale Barneleirer i Norge sommeren 2019: Hordaland/Os, Finnmark, 
Sogn og Fjordane, Trøndelag.  
 
Det ble arrangert 3 internasjonale Step Up i Norge sommeren 2019: Hordaland/Bergen, Oslo og 
Akershus, Telemark.  
 
Det ble arrangert 1 internasjonal Seminarleir i Norge 2019: Hordaland/ Bergen. 
 
Det ble arrangert 3 Internasjonale Youth Meeting i Norge 2019: Hordaland/ Nordhordland, Rogaland, 
Oslo og Akershus. 
 
Totalt var det 49 stabsmedlemmer på internasjonale programmer i regi av CISV Norge  
Totalt var det 4 som deltok som internasjonal stab fra CISV Norge 
 
Det ble arrangert 2 mosaikkprosjekter i 2019: Hordaland/Sunnhordland arrangerte Verda på Stord og 
Hordaland/Bergen arrangerte Verden i Bergen.  
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ARRANGERTE CISV-PROGRAM 2010 - 2019 FORDELT PÅ PROGRAM 

 
TOTALT ANTALL ARRANGERTE CISV-PROGRAM 2010 - 2019 

 
 
INTERNASJONALE DELEGASJONER 
 
BARNELEIR  
CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 40 internasjonale barneleirer. Det var 4 
vinterleirer (leirstart i 2019). I alt utgjør dette 160 deltakere og 40  delegasjonsledere. Det deltok 29 
norske juniorledere på de internasjonale barneleirene. 
 
INTERCHANGE 
Det ble gjennomført 3 Interchanges i 2019, av følgende fylkes- og lokallag: Buskerud, Oslo & Akershus, 
og  Hordaland/ Bergen. Totalt var det 21 deltakere, 3 ledere og 1 juniorleder. 
 
STEP UP 
CISV Norge har i perioden deltatt på 25 Step Up, 15 av disse for 14-åringer og 10 for 15-åringer. Det var 
2 vinterleirer (leirstart i 2019). Totalt deltok 100 ungdommer og 25 ledere på Step Up i 2019.  
 
SEMINARLEIR  
CISV Norge hadde 27 deltakere fordelt på 13 seminarleirer i 2019 
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YOUTH MEETING 
CISV Norge hadde følgende deltakere og ledere på Youth Meeting i 2019: 
 
48 deltakere 12-13 år og 8 ledere på 8 ulike 8-dagers Youth Meeting.  
12 deltakere 12-13 år og 2 ledere på 2 15-dagers Youth Meeting.  
23 deltakere 14-15 år og 4 ledere på 4 ulike 8-dagers Youth Meeting. 
6 deltakere 14-15 år og 1 leder på 15-dagers Youth Meeting.  
8 deltakere 16-18 år på 7 ulike 8-dagers Youth Meeting.  
8 deltakere 16-18 år på 7 ulike 15-dagers Youth Meeting.  
 
Totalt i 2019 deltok 105 ungdommer og 15 ledere på Youth Meeting. 
 
INTERNATIONAL PEOPLE´S PROJECT Project (IPP) 
På IPP 2019 deltok 3 deltakere på 2 ulike IPP  
 
OPPSUMMERING 
Totalt i 2019 utgjør dette for Barneleir, Interchange, Step Up, Seminarleir, Youth Meeting, IPP  410 
deltakere og 166  JC/ledere/stab. Se vedlegg Z, eller graf for spesifikasjon. 
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DELTAKELSE PÅ MØTER – SEMINARER – WORKSHOPS 

INTERNASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS 
 
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Budapest, Ungarn. 18. -22.april 2019.  
  
Deltakere fra CISV Norge: 
 
Alexander Holst, Oslo & Akershus / Asker & Bærum  - TTT 
Margrethe Aurora Seljenes / Agder - Risk Management 
 
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Hamburg, Tyskland. 02. -06.oktober 2019. 
 
Deltakere fra CISV Norge: 
 
Alexander Holst/Oslo & Akershus/Asker & Bærum - Risk Management 
Thea Lyssand/Agder - TTT 
Margrethe Aurora Seljenes/Agder - TTT 
Maren Lindberg/Hedmark - TTT 
Benedicte Pedersen/Buskerud - TTT 
Ada Lassen-Urdahl/Vestfold - TTT 
Idun Sofie Rennan/Oppland - TTT 
 
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Galicia, Spania. 31 .oktober - 03. november 2019. 
  
Deltakere fra CISV Norge: 
 
Hodan Gulaid/sekretariatet - Essentials of Peace Education 
Bruna Dias Saakvitne/Oslo & Akershus/Oslo - Essentials of Peace Education 
Anja Øvregaard/Oslo & Akershus /Oslo  - TTT 
Inger Berit Hagen/Hordaland/Sunnhordland - Trainer 
Nora Michaela Haaland Høiback/Telemark - Chapter Development 
 
BIG EUROPEAN-AFRICAN-MIDDLE EASTERN MEETING (BEAM og EJBM) arrangert i Warszava, Polen. 
18. -22. april 2019.  
  
Deltakere fra CISV Norge: 
 
Kristina Moshuus/Buskerud 
Ine Annett Jomaas/Trøndelag 
Mathea Jomaas Røthe/Trøndelag 
Ada Lassen Urdahl/Vestfold 
Siri Beatrice Pedersen/Østfold 
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INTERNATIONAL JUNIOR BRANCH CONFERANCE (IJBC) arrangert i Bangkok, Thailand, 4.-9. August 
2019. 
 
Deltakere fra CISV Norge: 
 
Ada Lassen Urdahl/Vestfold 
Karoline Egner Granerud/ Oslo & Akershus / Oslo 
Josefine Bolette Virik Fusdahl/Vestfold 
Astrid Christiansen/Trøndelag  
  
NORTHERN LIGHTS WEEKEND arrangert i Helsinki, Finnland. 7.-10.februar 2019 
 
Deltakere fra CISV Norge: 
 
Karoline Egner Granerud/ Oslo & Akershus/Oslo 
Herborg Kolbeinshavn/Hordaland/Bergen 
Sondre Juvik/Vestfold 
Hedda Sandnes Gundersen/Trøndelag 
Maren Brevik/Vestfold 
Sunniva Kristiane Grønbech Johanson/ Østfold 
Ragnhild Mortensen/Troms 
Ada Lassen Urdahl/Vestfold  
 
  
INTERNASJONALE VERV   
  
I 2020 hadde følgende medlemmer i CISV Norge internasjonale verv: 
 
Regional Coordinator, Risk Management 

-       Ine Annett Jomaas/Trøndelag 
  
EMEA Educational Programs Regional Delivery Team 

-  Bruna Dias, Oslo & Akershus/Oslo 
-  Inger Berit Hagen/ Hordaland /Sunnhordland 

 
Totalt utgjør dette 31 seminar- og møtedeltakere og 3 medlemmer med verv i CISV International. 
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NASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS 
  
Januarmøtet arrangert på Frivillighetshuset/Oslo, 19.-20.januar 2019 
Det var 32 deltakere.  
 
Stabstreningsseminar (STAS) arrangert i Frivillighetshuset/Oslo, 15.-17.februar 2019 
Det var 25 deltakere inkludert stab.  
  
Ledertreningsseminar LTS Øst arrangert  på Ellingsrudåsen skole/Ski, 8.-10.mars 2019 
Det var 42 deltakere.  
  
Ledertreningsseminar LTS Vest arrangert på Varden skole/Bergen, 15.-17.mars 2019 
Det var 39 deltakere og 4 stab og 4 kjøkkenstab.  
  
Ledertreningsseminar LTS  3 arrangert på Bøleråsen skole/Ski , 26.-28.april 2019 
Det var 13 deltakere og 4 stab.   
  
Youth Meeting trening (YMT) arrangert på Bøleråsen skole/Ski, 15.-17.mars 2019 
Det var 28 deltakere inkludert stab.  
  
Step Up Delegattrening Øst (SUDT Øst) arrangert på Åskollen skole/ Drammen, 22.-24.mars 2019 
Det var 39 deltakere inkludert stab.  
 
Step Up Delegattrening Vest (SUDT Vest) arrangert på Romarheim/Hordaland, 22.-24.mars 2019 
Det var 33 deltakere og 4 stab.  
 
Step Up Delegattrening Øst 2 (SUDT Øst 2) arrangert på Bøleråsen skole/Ski , 29.-31.mars 2019 
Det var 41 deltakere inkludert stab.  
  
Landsmøtet arrangert på Comfort Hotel Runway /Gardemoen,  6-7. April 2019 
Det var 60 deltakere.  
  
RSM - VÅR arrangert på Comfort Hotel Runway /Gardemoen, 7. April 2019 
Det var 21 deltakere.  
  
NJC (National Junior Camp) arrangert på Lysekloster skule/ Os, 12.-17.april 2019 
Det var 45 deltakereog 4 stab.  
  
Leirlederseminar arrangert hos Familien Berge i Svelvik, 27.-28.april 2019 
Det var 6 deltakere inkludert stab.  
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Overlappingsseminar arrangert på Tøyen Skole/Oslo, 23.-25.august 2019 
Det var 35 deltakere.  
  
NEO – Nettverk, Engasjement og Oppfølging arrangert på Bøleråsen Skole/Oslo, 20.-22. September 
2019 
Det var 73 deltakere inkludert stab.  
  
Juniorenes inspirasjonsleir (JIL) arrangert på Romarheim/Hordaland, 3. - 7. Oktober 2019 
Det var 20 deltakere og 4 i stab.  
 
The Weekend arrangert på Romarheim/ Hordaland, 25.-27.oktober 2019 
Det var 8 deltakere, inkludert stab.  
  
Høstmøte arrangert på Comfort Hotel Runway/Gardermoen, 8.-10. November 2019 
Det var 98 deltakere.  
  
RSM – HØST arrangert på Comfort Hotel Runway/Gardermoen, 8.-10. November 2019 
Det var 28 deltakere.   
  
Leirstartseminar arrangert på Comfort Hotel Runway/Gardermoen, 8.-10. November 2019 
Det var 12 deltakere.  
   
OPPSUMMERING 
Totalt utgjør dette 637 seminar- og møtedeltakere og 28 kursledere/stabsmedlemmer *  
Avvik kan forekomme ettersom enkelte deltagere deltar på kurs både i kraft av å være kursholder og 
møtedeltager. 
 
(*Her telles ikke RSM -Vår, RSM -Høst og Leirstartseminar da disse er inkludert i deltakere på 
Landsmøtet og Høstmøtet) 
 
DELTAKELSE I ANDRE ORGANISASJONER 
 
CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i: 
 

- LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
- Frivillighet Norge 
- Norges Fredsråd 
- FN-sambandet 
- Studieforbundet for Næring og Samfunn 

 
Medlemmer i CISV Norge har i perioden deltatt i: 
 

- LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner: Hanne Løge, nestleder  
- Norges fredsråd: Tor Gunnar Saakvitne, medlem i arbeidsutvalget  
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ORGANISASJONEN FORØVRIG  

SENTRALSTYRET  
 
Sentralstyrets sammensetning i 2019 har vært:   
  
Leder (tom. 31.07.2019)  Hanne Løge  Oslo & Akershus / Oslo 
Leder (fom. 01.08.2019)  Alexander Holst  Oslo & Akershus / Asker & Bærum 
Nestleder   Oda Johnsen Longvanes  Sogn & Fjordane 
Programansvarlig (tom. 
31.07.2019) 

Marie Elise Aarrestad  Rogaland 

Programansvarlig (fom. 
01.08.2019) 

Eirin Berge  Oslo & Akershus/ Oslo 

Utviklingsansvarlig  Kristina Moshuus  Buskerud 
Økonomiansvarlig  Knut A. M.  Berge  Hordaland / Bergen 
Førstevara (tom. 31.07.2019)  Eirin Berge  Oslo & Akershus / Oslo 
Andrevara (tom. 31.07.2019)  Jostein Sydnes  Hordaland / Sunnhordaland 
Førstevara (fom. 01.08.2019)  Hedvig Samset  Hordaland / Bergen 
Andrevara (fom. 01.08.2019  Sara Sekkingstad  Hordaland/ Nordhordland 
 
Sentralstyret har totalt hatt 16 Sentralstyremøter i 2019. Et i forbindelse med januarmøtet, et i 
Stavanger i forkant av landsmøtet, et i Oslo, et i forbindelse med overlappingsseminaret, og 12 møter 
via videokonferanse. Det har i tillegg vært to økonomihelger hvor daglig leder og økonomiansvarlig 
har deltatt. 
 
I 2019 har Sentralstyret jobbet mye med oppfølging av handlingsplanen for 2019, og med å utarbeide 
en handlingsplan for 2020. Handlingsplan 2020 ble vedtatt på RSM-Høst 2019, og Sentralstyret ser 
frem til å følge opp handlingsplanen sammen med komiteene i 2020. Sentralstyret har brukt mye tid 
på å lage nye nettsider for CISV Norge sammen med Sydvest/Byrået og kommunikasjonskomiteen. 
Nettsidene ble lansert høsten 2019, og blir kontinuerlig jobbet med for at sidene skal være oppdaterte 
og at informasjon skal være tilgjengelig for våre medlemmer og andre brukere. 
 
På Landsmøtet 2019 ble det vedtatt at det skulle opprettes en ny stilling som organisasjonsrådgiver 
for CISV Norge. Etter vedtaket ble det en prioritert oppgave for Sentralstyret å få i gang 
ansettelsesprosessen, og støtte kontoret i endringen fra en til to ansatte. 
 
På internasjonalt nivå i organisasjonen foregår det en prosess rundt programmene våre, Programme 
Review, som dreier seg om en omstrukturering av programmene organisasjonen tilbyr. Prosessen vil 
ende med at representanter fra alle CISV-nasjoner skal stemme over endringer som Governing Board 
presenterer. Sentralstyret har holdt seg oppdatert på Programme Review og er involvert i 
internasjonale og regionale diskusjoner omkring prosessen. Sentralstyret har også jobbet kontinuerlig 
gjennom året for å inkludere medlemmene i disse diskusjonene, blant annet gjennom en åpen 
Facebook-gruppe. 
 
Arbeidet med Risk Management har fått et økt fokus både i CISV Norge og CISV International. 
Risikostyring (risk management) har preget arbeidet til sentralstyret i 2019. Opprettelse av Risk 
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Management-komiteen i 2018 har styrket arbeidet med Risk Management, samtidig som sentralstyret 
og Risk Management-komiteen har jobbet med skillelinjene mellom de to. Dette arbeidet ble 
påbegynt høsten 2019 etter erfaringer i leirsesongen 2019. 
 I 2019 har Sentralstyret og Risk Management-komiteen sett behovet for tydeligere rutiner for 
saksbehandling, for å sikre ivaretakelse av alle parter. 
 
SEKRETARIATET 
 
I 2019 har Ingrid Louise Dybvad Grøntvedt vært ansatt som daglig leder i 100% stilling for CISV Norge. I 
første halvdel av 2019 var  Paulina Pasternak engasjert som praktikant gjennom EVS-ordningen 
(European Voluntary Service). I andre halvdel av 2019 hadde vi ingen EVS-praktikant. Fra 19.august 
2019 har Hodan Gulaid vært ansatt som organisasjonsrådgiver i 100% stilling for CISV Norge.  
 
Årsaken til at vi har sluttet med EVS praktikanter er at ordningen har gått over til European Solidarity 
Cops. I denne endringen ligger det også at vi i Norge ikke kan være hovedpartner i søknaden og vi er 
derfor helt avhengig av partnerorganisasjon i et EU-land for å kunne benytte oss av denne ordningen.  
 
Den faste arbeidstiden til ansatte ved sekretariatet er 37,5 timer i uken. Daglig leder og 
organisasjonsrådgiver har deltatt på ulike møter hos Frivillighet Norge, LNU, Fordelingsutvalget og 
Aktiv Ungdom.  
 
Hovedoppgaver for sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene og frivillige i nasjonale 
komiteer, praktisk organisering av kurs og seminarer, oppfølging av medlemsregister og nettsider, 
håndtering av søknader, administrering av nettbutikken til CISV Norge, regnskapsføring, og kontakt 
med myndigheter og andre organisasjoner.  
 
Hovedoppgavene til EVS-praktikanten ved sekretariatet har vært praktisk organisering av kurs og 
seminarer, hjelp med medlemssystemet, informasjonsarbeid, samt personlig prosjekt.  
 

NASJONALE KOMITEER   
 
CISV Norge vedtok på landsmøte i 2018 en ny komitestruktur, som ble implementert i 2019. 
 
Følgende nasjonale komiteer underlagt sentralstyret har vært i funksjon i 2019: 
 
Junior 
 
Juiorkomitéen gikk inn i sitt åttende år som komité, og den bestod av Kaja Kvikshaug 
Viggen/Trøndelag (NJR), Ada Lassen-Urdahl/Vestfold (NJR), Ola Brunvatne/Hordaland/Os (medlem) 
og Siri Beatrice Pedersen/Østfold (medlem). På Landsmøtet på Gardermoen ble Karoline Egner 
Granerud/Oslo & Akershus/Asker & Bærum valgt inn som NJR, og Knut Heikki 
Torgersen/Hordaland/Bergen og Miriam Minzhen Loyko/Agder ble valgt inn som medlemmer av 
komitéen 2019/2020. Kaja Kvikshaug Viggen gikk av som NJR 1. august da den nye komitéen trådte i 
kraft. 
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Komitéen var representert på de fleste nasjonale møter i 2019, både Januarmøtet, NJC, Landsmøtet, 
overlappingsseminar, NEO, JIL og Høstmøtet. I 2019 deltok 18 norske juniorer på internasjonale 
juniormøter i Europa og verden, både som deltakere og stab. Vi sendte en delegasjon på åtte til 
Northern Lights Weekend i Finland, en delegasjon på tre til THAAM i Østerrike, en delegasjon på to til 
EJBM i Polen, en delegasjon på to til NAW på Island og en delegasjon på fire til IJBC i Thailand. 
 
I 2019 har komitéen hatt fire arbeidsområder.  
Vi har gjort oss selv mer synlige og videreutviklet våre sosiale medier, både instagram og facebook. Vi 
har også skapt tverrnasjonale SoMe-prosjekter som “CISV-represent day” i mai og nyoppstartede 
“Junior of the month” med Northern Neighbourhood.  
Vi har videre fokusert på å øke deltakelsen på internasjonale juniormøter/workshops. Vi hadde 18 
deltakere i 2019, og har fått hele 16 søkere til neste års Northern Lights Weekend.  
Det siste vi har jobbet mye med er junior branch-inspirerte aktiviteter. Til høstmøtet holdt vi to 
aktiviteter, en om CISV og miljø og en om CISV og politikk. Vi samarbeidet også med 
utviklingskomiteen om en fylkeslag-workshop. På NEO hadde vi en sosial aktivitet for å ha pause i alt 
det tunge faglige innholdet. Til JIL lagde vi en aktivitet om mental helse.  
Vi har også jobbet mye med og videreutviklet LJR-nettverket, og økt samarbeidet mellom LJRer og 
NJRer. LJR-håndboka har blitt distribuert til alle nye LJRer.  
 
Kommunikasjon  
På grunn av overgangen til ny komitéstruktur skiller vi mellom informasjonskomiteen og 
kommunikasjonskomiteen.  
Første halvdel av 2019 besto informasjonskomiteen av Christoffer Sveum/Oslo & Akershus/Oslo, 
Carine Lyford/Oslo & Akershus/Oslo og Maia Hoff /Troms. Komiteen bisto kontoret i design og 
produksjon av effektpakken for 2019.  
 
På landsmøtet 2019 ble Bruna Dias/Oslo & Akershus/Oslo valgt som leder av 
kommunikasjonskomiteen. Senere i 2019 har komiteen blitt supplert med medlemmene: Anja 
Øvregaard/Oslo & Akershus/Oslo, Sandra Iden/Oslo & Akershus/Asker & Bærum og Tor Gunnar 
Saakvitne/Hordaland/Bergen.  
 
I den andre delen av året har komiteen hatt to hovedoppgaver.  Det har blitt laget en strategi for 
lansering av den nye nettsiden sammen med sentralstyret.  Her har komiteen har bistått med 
utformingen, test og kvalitetssikring.  Komiteen har også bistått med innhold på de nye nettsidene. I 
tillegg har det blitt laget en kalender med aktiviteter og kampanjer som skal brukes på sosiale 
medie-kanaler og nettsiden i 2020.  
 
Program  
 
Den nye komitéstrukturen sammenslo de oppdelte programkomiteene til en programkomité. 
Komiteens årsberetning er derfor oppdelt i to.  
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JANUAR TIL AUGUST 
 
STEP UP  
Fra januar til august 2019 har Step Up-komiteen bestått av Ingrid Moshuus/Buskerud, Anna 
Aamo/Trøndelag, og Linn D.Fyllingen/Hordaland/Os. Det andre halvåret har Ingrid Moshuus fortsatt 
som Step Up-koordinator i Programkomiteen.  
 
Det første halvåret så var hovedoppgaven å planlegge nasjonal delegatstrening (SUDT). Det var første 
gang det ble arrangert tre SUDT-treninger, SUDT Vest, SUDT Øst & SUDT Øst 2. Å ha tre treningshelger, 
i stedet for kun to fungerte veldig bra, og det var lettere å holde oversikt og få en grundigere og bedre 
delegatstrening. Alle delegasjonene ble trent for leir til sommeren og vinteren. På Landsmøtet deltok 
komitelederen. I samarbeid med Barrneleirskomiteen arrangerte komiteen Leirlederseminar.  
 
SEMINARLEIR 
Komiteen har i perioden fra januar til august bestått av Hedvig Samset/Hordaland/Bergen og Henrik 
Hvidsten/Trøndelag. Fra august har Hedvig Samset fortsatt som Seminarleirskordinator i 
Programkomiteen, med Rasmus Øxnevad/Rogaland som programkomite-medlem for seminarleir.  
  
Komiteen behandlet innkomne søknader og fordelte disse på seminarleirsplasser CISV Norge har blitt 
tildelt. Videre har komiteen har hatt ansvar for trening og oppfølging av de norske 
seminarleirsdeltakerene og de norske seminarleirsstabene. Komiteen har også hatt ansvar for 
promotering av seminarleirsprogrammet og behandling av søkere til kommende års program. 
Komiteen har også som en av sine hovedoppgaver å arrangere National Junior Camp (NJC). Komiteen 
har i perioden hatt hovedfokus på promotering av programmet, rekruttering av mannlige deltagere, 
samt planlegging og gjennomføring av NJC.   
 
BARNELEIR  
I første halvdel av 2019 har komiteen bestått av Eirin Berge/Buskerud (leder), Henriette Sæbø 
Jensen/Hordaland/Bergen, medlem, og Agnete Min Joo Karlsen/Rogaland, medlem. Da den nye 
komitestrukturen ble tatt i bruk 1.august 2019 trådte Agnete inn i vervet som Barneleirskoordinator.  
 
Barneleirskomiteen har gjennom 2019 stort sett drevet med rutinearbeid i forbindelse med oppfølging 
av juniorledere, barneleirsstaber, og generelt arbeid knyttet til arrangering av barneleir. I tillegg har 
Eirin Berge og Henriette Sæbø Jensen jobbet med å gi Agnete en god overlappingsperiode for å sikre 
de gode etablerte rutinene rundt f.eks. trekking av juniorledere til den nye Programkomiteen, da 
Agnete ble med inn i denne nye komiteen.  
 
Vi har vært tilstede på Januarmøtet, STAS, og Landsmøte. I tillegg har vi hatt hovedansvaret for 
arrangering og gjennomføring av Leirlederseminar. I samarbeid med Youth Meeting-komiteen og 
Seminarleirskomiteen har vi,  sammen med kontoret, også utviklet nye rutiner for trekking av 16+ 
deltakere i håp om at flest mulig av våre medlemmer skal få reise på programmer.  
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YOUTH MEETING 
Komiteen har fra januar til august bestått av leder Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland/Nordhordland 
og medlem Katharina Kuhlefelt Klusmeier/Telemark.  
 
Komiteen har gjennomført trekking av deltagere. Komiteen har hatt ansvar for trening og oppfølging 
av Youth Meeting-deltagere, samt stab ved de norske leirene.  
 
Komiteen har bistått i planlegging og gjennomføring av STAS og LTS Øst hvor det ble holdt Youth 
Meeting-trening for ledere og delegater (16-18 år). Komiteen har arrangert delegattrening (YMT) for 
Youth Meeting-delegasjoner (14-15 år). Her ble det også avholdt leirlederseminar for leirlederne på 
årets Youth Meeting.  
 
2018 var siste året Youth Meeting var et nasjonalt program for deltagere i alderen 12-15 år, og i 2019 
ble delegasjonene fordelt på samme måte som barneleir og step up. For at deltakere i disse 
aldersgruppene fra alle fylkeslag skulle ha mulighet til å delta på Youth Meeting, ble det bestemt at ⅓ 
av plassene på hver delegasjon skulle forbeholdes søkere fra fylkeslag som ikke selv hadde ansvar for 
en delegasjon. Youth Meeting-komiteen var ansvarlig for fordelingen av disse plassene, og har 
administrert en nasjonal venteliste for disse. 
 
For aldersgruppen 16-18 år har komiteen hatt en tett dialog med barneleirskomiteen og 
seminarleirskomiteen for å se på muligheten for en bedre koordinering av plasstildeling på de ulike 
programmene (JC, seminarleir og Youth Meeting). Dagens ordning med tilfeldig trekning fører til at 
enkelte søkere kan motta plasstilbud på alle tre programmene, mens andre står uten muligheten til å 
delta på CISV-leir. Denne ordningen har også ført til mye ekstraarbeid for komiteene. Vi ser det som 
nødvendig å få en bedre ordning for dette.  
 
INTERCHANGE 
Fra januar til august 2019 har komiteen bestått av leder Ine Jomaas/Trøndelag og medlem Morten 
Fossmellem/Finnmark, før Henrik Hvidsten/Trøndelag og Kaja Kvikshaug  Viggen tok over som 
henholdsvis koordinator og medlem ved overgang til én felles Programkomité i august 2019. I en 
overgangsperiode fungerte både Ine og Henrik som koordinatorer, slik at Henrik fikk en god innføring i 
arbeidsoppgavene som koordinator. 
 
Komiteen har bistått fylkes- og lokallagene som skal arrangere Interchange i planleggingen frem mot 
programmene. Dette har bestått i å avklare partnerland for arrangering og å sørge for god 
kommunikasjon og informasjonsflyt mellom partnerne. I tillegg har komiteen bistått lagene med det 
som skal sendes inn av dokumenter til IO i løpet av planleggingsprosessen. 
 
Programmene i 2020 blir etter sigende arrangert som planlagt, med unntak av et program, der det 
norske laget har måttet kansellere grunnet rekrutteringsvansker. Komitteen bistod her i 
kansellerings-prossessen. 
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AUGUST TIL DESEMBER 
 
PROGRAMKOMITEEN  
Fra august til desember 2019 har Programkomiteen bestått av Sara Hamre Sekkingstad som leder av 
komiteen. Koordinatorrollene har vært besatt av Hedvig Samset (seminar), Ingrid Moshus (Step-Up), 
Henrik Hvidsten (Interchange), Agnete Min Joo Karlsen (Barneleir) og Katharina Kuhlefelt Klusmeier 
(Youth Meeting), med bistående medlemmer Rasmus Sundby Øxnevad, Siren Hildonen/Trøndelag), 
Catharina Nilsen Albrechtsen/Hordaland/Nordhordland og Kaja Kvikshaug Viggen.  
 
CISV Norge har i år implementert en strukturendring i de nasjonale komiteene. De ulike programmene 
har integrert til en felles Programkomité. Hovedfokuset til komiteen har i første omgang vært å bli 
kjent med den nye strukturen og få dannet et godt arbeidsgrunnlag.   
 
Komiteen har vært tilstede på Overlapp (alle), NEO (Agnete, Katharina), og Høstmøte (Alle). På 
sistnevnte hadde Programkomiteen hovedansvar for Leirstartsseminar i samarbeid med 
Utdanningskomiteen, dette skjedde i regi av Ingrid, Katharina og Agnete. Komitemedlemmene Hedvig 
og Rasmus bisto på Høstmøtet med en bolk om veien videre etter leir.  
 
 
Ressurs 
Ressurskomiteen har bestått av leder Kristian Kalvå/Rogaland og medlem Marie Elise 
Aarrestad/Rogaland. Ressurskomiteen ble startet i august 2019 og har hatt et år med betydelig lavere 
aktivitetsnivå enn ambisjonen var for høsten 2019. Gjennom høsten ble det avholdt to komitemøter, 
og arbeidet med å vurdere og anbefale felles lagringsplattform ble startet. Utover dette ble det ikke 
gjennomført tiltak eller endringer som planlagt. 
  
Risk Management  
 
Komiteen har i 2019 bestått av Susanne Schröder/Trøndelag (leder, Nasjonal Risk Manager), Elsa 
Veronica Berg Christiansen/Oppland, Ingar Sandbakk/Trøndelag, Margrethe Aurora Seljenes/Agder og 
Roar Jakobsen/Hordaland/Bergen (frem til 08.11.19).  
 
Arbeidskapasiteten til komiteen har variert gjennom året, da to komitémedlemmer måtte fratre vervet 
i komiteen som følge av personlige årsaker, i tillegg til at vi har flere hendelser som har vært krevende 
og langvarige, hvilket har krevd mye oppfølging i 2019. I samråd med Sentralstyret prioriterte 
komiteen da å fokusere de mest presserende sakene. Dette inkluderte blant annet:  
Arbeid med håndtering, særlig med krevende saker, samt videre plan for formaliserte rutiner for 
RM-håndtering i alle ledd i organisasjonen. 
Arbeid med trening og opplæring av RM-koordinatorer og kompetanseheving på RM-feltet i 
lokallagene. 
Tett samarbeid med STS og kontoret, og kontakt opp mot CISV internasjonalt og andre CISV-land for 
best mulig utvikling av RM-feltet. 
 

18 av 20 



Fra mars til august ble det registrert 145 saker hos CISV International som omhandlet norske leirer 
eller deltagere. Oversikter over saker fra vinterleirene 2019 er ikke medregnet her, da disse ikke 
kommer før i april 2020. Av disse var: 
40 informasjonsaker, hvorav: 
1 gjaldt overtredelse av administrativ frist (kansellering av plass pga. force majeure) 
14 gjaldt medisinsk behandling (eksempelvis sykehusbesøk) 
11 gjaldt deltagelse (eksempelvis for sen ankomst eller tidlig avreise) 
2 gjaldt oppførsel 
6 gjaldt leirsted og sikkerhet 
4 gjaldt manglende trening 
De resterende 2 var andre henvendelser 
105 var regelbrudd, hvorav: 
10 gjaldt overtredelse av administrative frister (eksempelvis for sent utsendt Pre-Camp) 
8 gjaldt deltakelse (eksempelvis for sen ankomst eller tidlig avreise)  
12 gjaldt oppførsel 
64 gjaldt skjemafeil 
11 gjaldt delegasjonssammensetning (eksempelvis feil alder)   
 
2019 har vært et krevende år med hensyn på saksmengden, og komiteen har erfart at det fortsatt er 
mye etterslep på RM-feltet. Det har vært en nedgang i feil knyttet til administrative frister, samtidig 
som vi ser økning i saker som gjelder oppførsel og skjemafeil. Det er viktig at vi jobber målrettet mot 
gode utvelgelsesprosesser og tilstrekkelig opplæring av deltagere, foresatte og andre frivillige i 
organisasjonen. Komiteen håper at RM-koordinatorene tar med seg motivasjonen fra RM-treningen på 
høstmøtet, og blir en viktig ressurs fremover.  
 
Store mengder feil kan føre til at CISV International gir innskrenkning i leirdeltagelsen vår, og det er 
viktig at feil og feilregisteringer reduseres. Komiteen ser viktigheten av at lagene fyller ut gode 
delegasjonsoversikter og nødkontaktlister, da disse benyttes når vi skal komme i kontakt med 
deltagere eller foresatte i forbindelse med hendelser som oppstår. Oversiktene har også bidratt til at 
vi har fått fjernet om lag 45 feilregistreringer angående feil alder og kjønn.  
 
Utdanning 
 
Frem til 31.07.2018 bestod komiteen av leder Line Undset/Rogaland, Håkon Vislie/Oslo & 
Akershus/Asker & Bærum, Agathe Retterstøl/Agder og Sigbjørn Workinn/Troms. På Januarmøtet 
deltok Line, Agathe og Håkon hvor vårens LTS ble planlagt. STAS ble gjennomført på Frivillighetshuset 
i februar, LTS vest i Bergen og LTS Øst i Oslo i mars. LTS 3 ble holdt i Oslo i april.  Komiteen brukte mye 
tid på å komme i havn med seminarene, samtidig som vi prøvde å ta gode notater for gjennomføring 
som kunne bli brukt de neste årene. Sammen har vi prøvd å finne ut av gode løsninger for hvordan det 
nye vervet og strukturen kunne fungere i praksis.  
Line deltok på Landsmøtet i april, hvor den nye komitéstrukturen ble vedtatt og dermed ble den 
Utdanningskomiteen utvidet med 2 medlemmer.  
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Ny komitéleder fra 01.08.2019 er Maren Sønsterudbråten Lindberg/Hedmark, hvor hun i samme 
periode fikk med seg Benedicte Pedersen/Trøndelag, Eirik Nome/Rogaland, Jorun Rennan/Oppland, 
Borge Roti/Rogaland og Idun Sofie Rennan/Oppland som medlemmer for den kommende perioden.   
Alle seks deltok på Overlappingsseminar på Frivillighetshuset i august, hvor NEO ble planlagt og en 
oversikt over alle seminarene kom på plass i henhold til den nye komitéstrukturen. Når kalenderen 
kom på plass fordelte vi ansvaret på denne måten: Borge og Idun fikk ansvar for SUDT, Jorun og Eirik 
for LTS og Benedicte og Maren fikk videre ansvar for YMT og STAS. NEO ble også grundig planlagt på 
Overlapp, og det The Weekend (samlingshelg for 21+) fikk litt mer detaljer. NEO ble arrangert på 
Bøleråsen Skole med ca. 75 deltagende. Jorun, Idun, Eirik, Benedicte og Maren deltok på Høstmøtet 
hvor det ble holdt en bolk om utvikling av lokal og nasjonal ledertrening. The Weekend ble holdt på 
Romarheim leirsted i oktober med 8 deltagere inkludert stab. Selv om få møtte opp viste det seg å 
skape noe tanker om et tilbud for stab og ledere det kommende året. Resten av høsten ble starten på 
å skaffe stab til vårens seminarer og forberedelser av arbeidsoppgaver frem mot Januarmøtet.  
 
Utvikling   
Organisasjonutviklingskomiteen har frem til 31.07.2019 bestått av leder Jostein 
Sydnes/Hordaland(Sunnhordland), Lisa Halvorsen/ Troms og Nina Kvam /Telemark. 
Organisasjonskomiteen byttet navn til utviklingskomiteen som en del av den nye komitestrukturen.  
 
Utviklingskomiteen har fra 01.08.2019 bestått av leder Jostein Sydnes / Hordaland / Sunnhordland, 
Inger Berit Hagen / Hordaland / Sunnhordland, Eirin Skaftun / Hordaland/ Bergen og Andrea Marie 
Gundersen / Hordaland / Sunnhordland. Komiteen har jobbet sammen med utviklingsansvarlig i 
sentralstyret med å planlegge og arrangere bolker med fokus på lagutvikling på høstmøtet. Sammen 
med sentralstyret har me sett på ulike tiltak som kan styrke lagutvikling i CISV Norge og vil foreslå 
tiltak i kommende periode. Komiteen har deltatt på overlappingsseminar, høstmøtet og januarmøtet. 
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