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Sak 08 Aktivitetsfond

Sak innmeldt av: Sentralstyret
Saksordfører: Styreleder
Vedlegg:

Bakgrunn

CISV mottok i 2019 en gave på 1 million kroner fra en giver. Dette ble ikke gitt via
gavefradragsordningen til CISV Norge.
Sentralstyret ønsker å bruke denne gaven på en måte som kan gi varige positive
virkninger for hele organisasjonen.

CISV Norge bør øke aktivitetsnivået lokalt for å opprettholde medlemmers
engasjement. Sentralstyret ønsker derfor å gjøre det enklere å søke om finansiering for
aktiviteter lokalt.

Vi vil at CISV skal være en arena hvor unge har lyst å tilbringe tid, også utenom
leir-sammenheng. Gjennom å etablere en pott for aktivitetsmidler, ønsker vi at alle som har en
god ide til en lokal aktivitet, raskt kan sikres finansiering til å få aktiviteten gjennomført.
Ved å ha flere lokale aktiviteter tror vi at det skapes en følelse av å tilhøre et større fellesskap og
et godt miljø for videre CISV-engasjement.

Hvordan skal fondet administreres?
Årlig vil 100 000 kr av et fond på 600 000 kr være tilgjengelig for lokale aktiviteter. Fondet kan
tilføres midler gjennom gavefradragsordningen, eller ved at landsmøtet vedtar at et eventuelt
overskudd skal tilfalle fondet.
Maks 20% av fondet kan gå til aktiviteter i ett lokallag årlig.
Midlene kan søkes om fra 1. Juli 2021. Ordningen skal evalueres til RSMH 2021.

Kriterier
For å kunne søke må du være medlem i CISV. Videre må ikke aktiviteten være i konflikt med CISV
Norges formål.
Eksempler på aktiviteter man kan søke om midler til:

● En aktivitet for alle delegasjonslederne i et lag
● Filmkveld for 11-åringer som skal på leir
● En mosaikkaktivitet for juniorer
● En fredsutdannende aktivitet for besteforeldre av deltakere
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Hva kan midlene ikke gå til?
● Alkohol og andre rusmidler
● Utstyr
● Internasjonale program

Hvordan søker du om midler?
1. Fyll ut et elektronisk skjema
2. Innen tre arbeidsdager har du fått svar.
3. Hold aktiviteten
4. Send inn kvitteringer elektronisk for refusjon.

Innstilling
«Landsmøtet vedtar å opprette en lokalt aktivitetsfond på kr 600 000. »
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