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Bakgrunn
Sentralstyret har tatt en gjennomgang av vedtektene og foreslår noen strukturelle
endringer (omplasseringer) og noen innholdsmessige endringer i formålsparagrafen.
Dette er for at CISV Norges fylkeslag skal ha likelydende formål som i vedtektene til CISV
Norge.

Paragraf 2 Formål foreslås endret fra:

“CISV Norge har som formål å arbeide for en fredeligere verden gjennom større
internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom fra alle verdens land få
mulighet til bli kjent med hverandre og knytte vennskapsbånd på tvers av
grensene. Foreningen arbeider for realiseringen av prinsipp 10 i FNs Erklæring om
barnets rettigheter:

"Barnet skal beskyttes mot virksomhet som kan oppmuntre til rasemessig, religiøs
eller annen diskriminering. I dets oppdragelse skal det legges vekt på verdien av
forståelse, toleranse, vennskap mellom folkene, fred og verdensomspennende
brorskap og sørges for at det er seg bevisst at dets kre�er og evner bør komme
dets medmennesker til gode."

Til:

“CISV Norge har som formål å arbeide for en fredelig og rettferdig verden gjennom
større internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom få mulighet til å bli kjent
med hverandre og knytte vennskapsbånd.

CISV Norge skal skape holdninger som motvirker rasemessig, religiøs og annen
diskriminering. I CISV Norges aktiviteter skal det legges vekt på verdien av
forståelse, toleranse, vennskap og verdensomspennende fellesskap. CISV Norge
søker å bevisstgjøre barn og unges kre�er og evner som kan komme
medmennesker til gode.”
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Innstilling
Landsmøtet vedtar å endre paragraf 2 i D-1-B Normalvedtekter for CISV Fylkeslag til det
følgende:

“CISV Norge har som formål å arbeide for en fredelig og rettferdig verden gjennom
større internasjonal forståelse, ved å la barn og ungdom få mulighet til å bli kjent
med hverandre og knytte vennskapsbånd.

CISV Norge skal skape holdninger som motvirker rasemessig, religiøs og annen
diskriminering. I CISV Norges aktiviteter skal det legges vekt på verdien av
forståelse, toleranse, vennskap og verdensomspennende fellesskap. CISV Norge
søker å bevisstgjøre barn og unges kre�er og evner som kan komme
medmennesker til gode.”
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