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Sak 10 – Regionreform

Sak innmeldt av: Sentralstyret
Saksordfører: Eirin

Bakgrunn

På bakgrunn av regionreformen i 2020, der fylkesgrensene i Norge har blitt endret, må
CISV Norge gjøre noen endringer i hvordan vi er organisert. Dagens definisjon av et
fylkeslag i paragraf 5 i CISV Norges vedtekter samsvarer ikke lenger med virkeligheten.
Vi ser også behovet for å tydeliggjøre i vedtektene, hva som definerer et regionslag og
hva som definerer et lokallag.

Sentralstyret og daglig leder ønsker ikke å gjøre store endringer i hvordan CISV Norges
lag er inndelt og strukturert per i dag. Vi vedtok i 2018 å starte en omfattende
omstrukturering av CISV Norges nasjonale komiteer. Denne endringen ble satt i gang fra
1. august 2019, og organisasjonen er fortsatt i en tilvenningsprosess. Vi mener derfor at
endringene som vedtas på dette landsmøtet bør være endringer som gjør ting mest
mulig likt dagens situasjon.

Vi har hatt en prosess der vi har gitt lagene i CISV Norge mulighet til å komme med
innspill i denne saken. Saksdokument fra prosessen og innspillene fra lagene er lagt
ved i vedlegg til denne saken.

Saken var planlagt å legges frem ved Landsmøtet 2020, men på bakgrunn av et
annerledes Landsmøte i 2020 grunnet pandemisituasjonen, ble saken utsatt til
Landsmøtet 2021.

Sentralstyret foreslår følgende endringer i Paragraf 5 av
vedtektene:

Paragraf 5 Fylkeslag/Lokallag

CISV Norges arbeid er organisert gjennom fylkeslag og lokallag. Alle fylkeslag er
tilsluttet den nasjonale organisasjonen.

Et fylkeslag kan dekke ett eller flere fylker.

Fylkeslagene kan deles inn i lokallag. Alle lokallag og medlemmene av disse er tilsluttet
sine respektive fylkeslag.

Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine programmer og
regelmessig arrangere programmer i tråd med paragraf 3.
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Fylkes og lokallag må arbeide i samsvar med vedtekter og vedtak som gjelder for den
nasjonale organisasjonen. Normalvedtektene for fylkes- og lokallag, D-01-B og D-01-C,
gjelder for alle lag i organisasjonen, med mindre laget har egne vedtekter vedtatt på
lagets årsmøte. Fylkeslagenes og lokallagenes vedtekter må ikke stride mot CISV Norges
vedtekter.

Fylkeslagene må holde CISV Norge orientert om sin virksomhet.

(Endres til)

Paragraf 5 Regionslag og lokallag

CISV Norges arbeid er organisert gjennom regionslag og lokallag. Alle lag er tilsluttet
den nasjonale organisasjonen.

Et regionslag kan dekke ett eller flere fylker, eller en mindre geografisk region. Det er
derfor mulig å ha flere regionslag i samme fylke. Lokallag kan opprettes inn under
regionslag. Alle lokallag og medlemmene av disse er tilsluttet sine respektive
regionslag.

Både regions- og lokallag skal ha egne vedtekter, minst 5 tellende medlemmer, eget
styre valgt av og blant medlemmene, og ha hatt minst en medlemsrettet aktivitet pr år.
Årsmøtet for laget regnes ikke som en slik aktivitet. Definisjonen av et tellende medlem
skal samsvare med Fordelingsutvalget sin definisjon.

Alle lag må arbeide i samsvar med vedtekter og vedtak som gjelder for den nasjonale
organisasjonen. Normalvedtektene, D-01-B og D-01-C, gjelder for alle lag i
organisasjonen, med mindre laget har egne vedtekter vedtatt på lagets årsmøte.
Lagenes vedtekter må ikke stride mot CISV Norges vedtekter.

Lagene må holde CISV Norge orientert om sin virksomhet.

Et regionslag må innlemmes i CISV Norge sin leirsyklus og arrangere leir-program
minimum hvert fjerde år i henhold til leirsyklusen.

Regionslag og lokallag har ulike rettigheter definert i paragraf 6  “Landsmøtet”, og
paragraf 8 “Representantskapet”.

Med disse endringene i paragraf 5 vil de lagene som er fylkeslag i dag bli gjort om til
regionslag, og ellers vil det ikke være noen umiddelbare endringer. Tillegget som bidrar
til å definere henholdsvis regionslag og lokallag, er i stor grad gjeldende i praksis, men
vil på denne måten bli vedtektsfestet slik at vi sikrer kontinuitet i organisasjonen.

Forslag til vedtak:

Paragraf 5 i vedtektene blir endret som foreslått, og de andre paragrafene i vedtektene
språkvaskes til å samsvare med disse endringene.
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