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Bakgrunn
CISV Norge vedtar en strategi hvert tredje år. Strategien gir retning på hva CISV Norge
skal jobbe mot i årene som kommer. Den gir en introduksjon til organisasjonen og dens
viktigste satsingsområder. Strategien legges til grunn for arbeid i alle ledd av
organisasjonen. Tilhørende handlingsplaner bør inneholde tydelige mål, i tråd med
strategien.
Strategien vedtas på Landsmøtet i Juni 2021, og skal gjelde for 2022-2024.
Handlingsplaner vedtas årlig på RSM-Høst.

Om strategi 2019-2021

Strategien for 2019-2021 tok utgangspunkt i CISV Internasjonalt sin strategiske plan.
Den brukte planens fire hovedområder: virkning, profilering, ressurser og grunnmur. Vi
ser i dag at disse hovedområdene kan være forvirrende for komiteer og lag i deres
arbeidsoppgaver og  målsetninger. Siden 2019 har CISV Internasjonalt også lagt om
sine satsninger. Derfor har strategien for 2022-2024 en annerledes oppbygning og andre
hovedområder.

Strategien for 2019-2021 hadde som mål å satse på at våre aktiviteter har en virkning,
både internt og eksternt, med profesjonell og god profilering, et stødig ressursgrunnlag
og en grunnmur av strukturer for en bærekra�ig organisasjon. Mye av dette arbeidet
videreføres i den nye strategien.

Strategiperioden ble sterkt påvirket av korona-pandemien, som gjorde at CISV Norges
internasjonale deltakelse i 2 av 3 år i perioden ble avlyst. Leirsesongen er
hovedgrunnlaget for deltakelse i CISV, og en motor for både rekruttering og
opprettholdelse av medlemmer. Pandemien satte også store begrensninger på fysisk
nasjonal og lokal aktivitet i 2020 og 2021. Derfor blir flere av målene og satsningene fra
strategi 2019-2021 videreført for den nye strategiperioden.
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Anbefaling

Sentralstyret foreslår at den strategiske planen vedtas i to deler: Strategien for CISV
Norge vedtas av Landsmøtet for tre år. Handlingsplaner vil utarbeides av Sentralstyret
og nasjonale komiteer med hjelp og innspill fra  komitéer og regionslag, og vil
presenteres på høst-RSM og Høstmøtet hvert år. Dette gjør at vi kan vedta  en langvarig
strategi samtidig som vi setter kortsiktige mål som kan fornyes hvert år. Vi tror at dette
vil  bidra til at våre strategi- og handlingsplaner blir lettere å bruke, og at vi i større grad
kan oppfylle de  målene som vi setter oss.

Det er nødvendig for CISV Norge å ha en strategi. Sentralstyret anbefaler at CISV Norges
strategi 2022-2024 vedtas.

Innstilling
«CISV Norges Strategi 2022-2024 vedtas.»
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