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Bakgrunn
Under gjennomgang av vår komitéstruktur ser vi at det vil være nødvendig med en
omstrukturering av juniorkomiteen. Vi startet en omstruktureringsprosess og oppdaget
at komiteen ikke hadde nok medlemmer til å kunne gjennomføre en ønsket
omstrukturering. Størrelsen av komiteen har vært lik siden oppstarten av
juniorkomitéen i 2012.

I dag består juniorkomiteen av 4 medlemmer. En senior NJR, en junior NJR og 2
medlemmer. Junior komitéen sitt hovedansvar følge opp engasjere og arrangere rettet
til medlemmer i alderesgruppen 16-24 år. Junior komitéen har også oppgaver knyttet til
det internasjonale junior branch samarbeidet. Junior komitéen representere Norge i
møter og har også Norges stemmerett under disse møtene. 

Juniorkomitéen ønsker å øke komitéen størrelsen med 2 nye medlemmer. Ved
godkjennelse av saken får junior komitéen mulighet til å endre komitte strukturen. Til at
hvert enkelt medlem har mere spesifikke oppgaver. Se vedlegg 1 “ny komitte struktur»
for konkret rollefordeling.  

Juniorkomiteen er et viktig bindeledd til aldersgruppen 16-24 år i CISV Norge. Siden
opprettelsen i 2012 har det vært økt interesse og engasjement for CISV nasjonalt og
lokalt blant denne aldersgruppen mye pga. arbeidet juniorkomiteen gjør med å
engasjere. Nå vil det være mer fokus på aktivitet og utvikling, og for at juniorkomiteen
skal kunne også bidra mer aktivt til dette ser vi et behov for å utvide komiteen. I tillegg
ser vi at ved valg på landsmøte er dette en komité som tiltrekker seg mange kandidater.
Dette er en positiv utvikling hvor ved å utvide komiteen vil vi også kunne gi mer plass til
dette engasjementet.

Den 22. august 2020 ble Motion 01 – 05 2020 Programme Review Motion Package
vedtatt av general meeting. Programme review stiller høyere krav til ungdom og unge
voksne 18+ på at de skal trenes til å være ledere og stab. Juniorkomiteen mener det er
viktig at CISV også kan forbli et møtested for unge. Dette vil kreve mer av
juniorkomiteen til å utvikle aktivitieter som er sosiale og lærerike for denne
aldersgruppen i CISV Norge.  Vi mener at denne type aktiviteter er helt avgjørende for at
CISV Norge skal kunne ha et aktivt junior miljø i alle lokallag.
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Juniorkomitéen har også sine egne sosiale medier som har vært et viktig verktøy i å
formidle direkte til aldersgruppen 16-24 år. Dette er en viktig oppgave vi tror er nyttig at
et komitémedlem har som hovedansvar. Denne personen vil også kunne samarbeide
tett med kommunikasjonskomiteen.

Juniorkomitéen ønsker å bidra i arbeidet til utviklingskomitéen med større prosjekter
som involverer juniorer. Denne type prosjekter kan føre til at CISV Norge både kan holde
på og rekruttere flere medlemmer i aldersgruppen 16 til 25 år. Dette vil også bidra til at
CISV Norge kan ha flere aktive medlemmer i leder og stabs alder som vil være nyttig for
lag i rekruttering av stab og ledere. Dagens Struktur gjør at vi ikke tror at denne type
prosjekter kan gjennomføres med høy nok kvalitet for å oppnå ønskede mål. 

Utvidelse av juniorkomiteen fra 4 til 6 medlemmer.

Innstilling
Øke størrelsen på juniorkomiteen fra 4 til 6 medlemmer 
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