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Omstrukturering juniorkomiteen – ny rollefordeling

Senior NJR
Har et overordnet ansvar for arbeidet til junior komitten og oppfølging av dette
arbeidet. Leder møtene til junior komitten og har hovedansvar for
overlappingsseminaret. Skal også bistå junior NJR med gjennomføring Januar
møte. Har sammen med Junior nrj ansvar for kontakt med ejb og andre
internasjonale junior nettverk. Har hovedansvaret for kontakt mellom junior
komittene og de andre komittene i Cisv norge. Har hovedansvaret for
årsmelding årsplan og årshjul 

Junior NJ
Har lederansvar sammen med Senior NJR. Skal lede møter dersom ønsket
eller senior ljr ikke kan stille. Skal sammen med leder være ansvarlig for kontakt
med EJbm team og Ijbc team. Har også hovedansvaret for gjennomføringen av
januarmøte. 

Sosiale medier 
Deltar på møtene, Har møte tale og stemmerett. Har ansvar for gjenomføring av
sosiale medie plan som blir utarbeidet på overlapp seminaret og revideres på
Januar. Skal sørge for at cisv sine sosiale medieplattformer oppdateres med
relevant og kvalifisert innhold. Har ansvar for å sende ut sosiale medie kontrat
til alle som har take over av vår sosiale media sider. 

Aktivitetsansvarlig
Deltar på alle Juniorkomite møter, Har møte tale og stemmerett. Har ansvar
sammen med senior og junior njr for planlegging prosessen av juniorkomite sine
aktiviteter. Har sammen med senior og junior njr ansvar for gjenomføringen av
junior komitten sine prosjekter. Skal bidra med veiledning til LJr og andre junior
i lokallaget som ønsker å gjennomføre aktiviteter 

Ljr ansvarlig 
Deltar på alle Juniorkomite møter, Har møte tale og stemmerett. Har ansvaret
for kontakt mellom junior komitten og de lokal junior representatene. Vil være
de lokal junior representatene sin kontakt person. 
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Prosjektansvarlig
Deltar på alle Juniorkomite møter, har møte tale og stemmerett. . Vil ha et
hovedansvar for koordineringen og gjenomføring av eventuelle prosjekter
juniorkomite gjennomfører. Skal samarbeide med de andre i komittene og disse
projektene og kan dele ut oppgaver knyttet til de andre i komittene sine fag felt. 
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