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ÅRSBERETNING 2012 (14.04.2012 – 05.04.2013) 
 

CISV NORGE 

 
 

STYRET M.M. 
 
Sentralstyret har i perioden bestått av: 
 

Leder      Jostein Sydnes   Hordaland 
Nestleder    Knut Ziesler   Oslo&Akershus 
Trustee     Knut Ziesler   Oslo&Akershus 
Programansvarlig (tom. 31.12.2012) Andreas Malkenes  Hordaland 
Programansvarlig (fom. 01.01.2013) Morten Fossmellem  Hedmark 
Økonomiansvarlig   Håvard Tangvik  Trøndelag 
Utviklingsansvarlig   Anne-Kristine Giltvedt  Østfold 

Vara     Morten Fossmellem  Hedmark 
 
Landsmøtet ble avholdt 13.-15.04.2012 på Clarion Hotel Stavanger, Stavanger, Rogaland. 
 

Representantskapsmøte ble avholdt 15.04.2012 (Clarion Hotel Stavanger i forbindelse med 
Landsmøtet) og 27.-28.10.2012 (Sørmarka i forbindelse med Høstmøtet). 

 
Sentralstyret har hatt totalt 9 møter: et i forkant av Overlappingsseminaret i august, et i 
forkant av RSM i oktober, et i forkant av januarmøtet, et i forkant av Landsmøte 2013, tre 
møter via telefonkonferanse, et møte i Valdres og et i Oslo.  
 

TRUSTEE - ÅRSRAPPORT 

Trustee/Knut Ziesler/Oslo&Akershus deltok på Annual International Meeting (AIM) i 
Paris/Frankrike 1.-6.08.2012. 

MEDLEMMER.  FYLKESLAG/LOKALLAG 

Medlemstallet var 2.486 pr. 31.12.2012 hvorav 1.430 26 år og yngre mot 2.742 pr. 31.12.2011 

hvorav 1.602 26 år og yngre. 
 
CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 22 lokallag (fylkeslag uten 
lokallag regnes her som et lokallag). I tillegg har vi 1 sovende fylkeslag, Møre&Romsdal. 
Totalt medlemstall og antall 26 år og yngre pr. 31.12.2012 i parentes: 
 
Vest-Agder (179/105), Buskerud (116/63), Finnmark (44/29), Hedmark (56/28),  

Askøy (58/32), Bergen (345/202), Breiviken (7/2), Nordhordland (54/30), Os (80/53), 
Sunnhordland (83/55), Voss (58/32), Møre&Romsdal (sovende)(23/12), Oppland (68/44), 
Asker & Bærum (166/88), Follo (48/30), Oslo (182/97), Rogaland (195/102), 
Sogn & Fjordane (100/54), Telemark (98/53), Troms (82/50), Trøndelag1 (261/167), Vestfold 
(72/44), Østfold (111/58). 
 

                                                
1 Sør-Trøndelag vedtok på sitt årsmøte 4. oktober 2012 å endre navn fra Sør-Trøndelag til Trøndelag. I 
denne årsberetningen er fylkeslaget alltid referert som Trøndelag. 
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CISV PROGRAM 2012 
 

EGNE LEIRE OG PROSJEKT 
 

Det ble arrangert 5 internasjonale barneleire i Norge sommeren 2012: 
 
Buskerud: 
Leirleder: Pål Magnus Gullbekk 

Stabsmedl.: Dag Hasselgård, Eirin Berge, Tonje Rundbråten, Kristina Moshuus 
 
Hedmark: 

Leirleder: Marthe Norbye Dybos 
Stabsmedl.: Morten Fossmellem, Henrik  Frøyland, Mie Storbekken. 
 
Hordaland/Bergen: 
Leirleder: Roberto Andres Manzano/Filippinene 
Stabsmedl.:  Tor Gunnar Saakvitne, Sunniva Eriksen Storebø og Kristine Nygaard 
 

Hordaland/Voss: 
Leirleder: Martin A. Sværen 
Stabsmedl.: Katherine Pedersen, Yngve Bråten og Aaron Vinnik/USA 
 

Rogaland: 
Leirleder:   Pål Erik Steindal  

Stabsmedl.:    Ine A. Jomaas, Ingrid S. Henriksen, Christer B. Johansen 
 
Det ble arrangert 3 internasjonale Summer Camp i Norge sommeren 2012: 
 
Hordaland/Sunnhordland: 
Leirleder: Inger Berit Hagen 
Stabsmedl.: Jostein Sydnes, Siri Raknes Hagen, Dan Marius Svendsen, Anne Kristine 

Giltvedt, Anne Kristin Rønsen 
 
Oslo&Akershus: 
Leirleder:  Ragnhild Maske Os  
Stabsmedl.:  Juan David Valencia/Colombia, Mathilde Thorsen  

 
Vest-Agder: 

Leirleder: Marthe Blystad Pedersen 
Stabsmedl.: Ane Tollerød Fosse, Erik S. Oksavik og Amalie Retterstøl 
 
Det ble arrangert 1 internasjonal Seminarleir i Norge sommeren 2012: 
 
Trøndelag: 

Leirleder:  Heath Puddefoot/Australia 
Stabsmedl:   Marie Elise Aarrestad, Hilde Hognaland, Kamilla Baardsen Haaland, Gian 

Trebol/Filippinene  
 
Det ble arrangert 1 Internasjonalt Ungdomsmøte i Norge 2012 og 1 i påsken 2013: 
 

Hordaland/Bergen 

Leirleder: Katherine Pedersen 
Stabsmedl: Yngve Bråten, Stein Olav Paulsen og Emilia Lauveng 
 
Hordaland/Nordhordland 
Leirleder: Katherine Pedersen 
Stabsmedl: Ine A. Jomaas, Catharina Albrechtsen, Andreas Mjelva, Tobias Hoffmann 
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Det ble arrangert 5 Mosaikk-prosjekter i Norge i 2012: 
 
Verden i Alta  
27 deltakere og 10 ledere 

 
Verden i Stavanger/Sandnes  
20 deltakere og 8 ledere 
 
Hordaland/Bergen – Verden i Bergen 
86 deltakere og 23 ledere (fordelt på tre arrangement) 

 

Oslo/Akershus – Verden i Oslo 
37 deltakere og 13 ledere 
 
Oslo/Akershus – Verden i Skedsmo 
37 deltakere og 12 ledere 

 

INTERNASJONALE DELEGASJONER 
 
BARNELEIR   
CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 49 internasjonale barneleire. 
Det var 3 vinterleirer. 
Delegasjonene fordeler seg slik: 
 

Buskerud  Norge/Hordaland/Voss og Indonesia/Krakatau 
Finnmark  Norge/Hordaland/Bergen 
Hedmark  Norge/Hedmark og Mexico/Mexico City 2  

Hordaland Danmark/Vest-Sjælland, Norge/Hedmark, Norge/Buskerud, 
Sverige/Helsingbord, Sverige/Mölndal, Tyskland/Hamburg, 
Italia/Modena, Nederland/Amsterdam, Polen/Lodz, USA/Maine, 
USA/Michigan City, Brasil/Rio de Janeiro, Brasil/Sao Paolo 1, 
Guatemala/Guatemala City, Mexico/Mexico City 1 

Oppland  Portugal/Lisboa og Korea/Seoul 
Oslo&Akershus  Sverige/Västerås, Østerrike/Graz, Canada/Ottawa, USA/Detroit, Costa 

Rica/San Jose 
Rogaland Danmark/Amager, Tyrkia/Bursa, India/Lucknow, Japan/Tokai 
Sogn&Fjordane  Finland/Lappeenranta, Tyskland/Mainz-Wiesbaden 
Telemark  Italia/Roma, Brasil/Belo-Horizonte 

Troms Luxembourg/Luxembourg, Canada/Toronto, Brasil/Sao Paulo 2, 
Fillippinene/Bacolod  

Trøndelag Danmark/Amage, Frankrike/Rhone, USA/Pittsburgh, Filippinene/Cebu 
Vest-Agder  Frankrike/Alsace, USA/Miami County 
Vestfold  Storbritania/North East, Spania/Barcelona 
Østfold   Tyskland/Lüneburg, USA/Rocky Mountain Denver 
 
I alt utgjør dette 196 barn og 46 voksne ledere 
 

Det deltok 30 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene. 
 
INTERCHANGE 
CISV Norge deltok i 4 nye IC-er: 

 
Oslo&Akershus   Spania - 9 delt., 1 JC, 1 leder 
Telemark   Canada - 10 delt., 1 JC, 1 leder 

Hordaland/Askøy  Brasil - 8 delt., 1 JC, 1 leder 
Trøndelag   Østerrike - 10 delt. + 1 JC, 1 leder 
 
Totalt: 37 ungdommer, 4 JCs, 4 ledere    
 
SUMMER CAMPS 

CISV Norge har i perioden deltatt på 20 Summer Camps. Det var 1 vinterleir. Delegasjonene 
fordeler seg slik: 
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Buskerud   Colombia/Bogota 
Hordaland Norge/Oslo&Akershus, Spania/Madrid, Frankrike/Isere, 

Tyskland/Hamburg, Tyskland/Köln og Nederland/Amsterdam 

Oslo&Akershus   Norge/Hordaland/Sunnhordland og Belgia/Belgia 
Rogaland   Ungarn/Budapest 
Trøndelag   Israel/Tel-Aviv/Haifa og Brasil/Sao Paulo 
Finnmark   Norge/Vest-Agder 
Oppland   Færøyene/Færøyene 
Troms    Østerrike/Wien 

Hedmark   Italia/Forli 

Vest-Agder   Italia/Padova 
Østfold    USA/Dallas/F.Worth og Canada/Fredricton 
Vestfold   Ecuador/Quito 
 
Totalt deltok 80 barn og 20 ledere på Summer Camp i 2012. 

SEMINARLEIR 

CISV Norge hadde 23 deltakere fordelt på 12 Seminarleire i Østerrike, Brasil, Colombia, 
Tsjekkia, Honduras, Litauen, Nederland, Norge, Spania, Sverige, Australia og Island.  
 
Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Hordaland, Trøndelag, Oslo & Akershus, Rogaland, 
Troms, Møre og Romsdal, Telemark, Østfold, Buskerud 
 

UNGDOMSMØTER 

På ungdomsmøte påsken 2012 deltok: 
6 ungdommer 12-13 år og leder  Storbritannia/Leeds 
6 ungdommer 14-15 år og leder  Norge/Hordaland 
4 ungdommer 16-18 år   Sverige/Umeå 
2 ungdommer 16-18 år   Spania/Madrid 
 

På ungdomsmøte sommeren 2012 deltok: 
6 ungdommer 12-13 år og leder  Colombia/Bogota 
6 ungdommer 12-13 år og leder  Filippinene/Quezon City 
6 ungdommer 14-15 år og leder  Mexico/Queretaro 
1 ungdommer 16-18 år   USA/Jacksonville 
 
På ungdomsmøte julen 2012/2013 deltok: 

6 ungdommer 12-13 år og leder  Finland 
6 ungdommer 14-15 år og leder  Nederland 
2 ungdommer 16-18 år   Østerrike 
2 ungdommer 16-18 år   Sverige 
1 ungdommer 16-18 år   Sveits 
 
På ungdomsmøte påsken 2013 deltok: 

6 ungdommer 12-13 år og leder  Portugal/Lisboa 
6 ungdommer 14-15 år og leder  Norge/Hordaland 
6 ungdommer 14-15 år og leder  Danmark/Vest-Sjælland 
1 ungdommer 19+ år    Spania/Madrid 
      
I perioden deltok totalt 73 ungdommer og 10 ledere på ungdomsmøter. 

 

Deltakerne var fra disse fylkene: Buskerud, Hordaland, Oslo&Akershus, Rogaland, 
Sogn&Fjordane, Trøndelag, Troms, Vest-Agder, Østfold, Østfold, Oppland 
 
IPP (International People’s Project)  
På IPP sommeren 2012 deltok: 
1 deltaker på prosjekt i USA, Cincinatti. 

1 deltaker på prosjekt i Tsjekkia. 
1 deltaker på prosjekt i Egypt. 
 
Deltakere var fra disse fylkene: Oslo&Akershus og Telemark. 
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OPPSUMMERING 
Totalt utgjør dette for Barneleir inkl. juniorledere, Interchange, Summer Camps, Seminarleir, 
Ungdomsmøter, IPP og Mosaikk 619 deltakere og 228 JC/ledere/stab. 
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DELTAKELSE PÅ MØTER – SEMINARER – WORKSHOPS 
 

INTERNASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS 
 

REGIONAL TRAINING FORUM arrangert på Island 17.-20.05.2012 
Deltakere fra CISV Norge på TTT (Training the trainers): Andreas Mjelva/Sekretariatet 
Deltakere fra CISV Norge på Youth Meeting Training: Hanne Løge/Rogaland 
 
ANNUAL INTERNATIONAL MEETING (AIM) arrangert i Frankrike/Paris 01.-06.08.2012 
Deltakere fra CISV Norge: Jostein Sydnes/Hordaland, Andeas Mjelva/Oslo&Akershus, Sigrid 

Sulland/Hordaland, Knut Ziesler/Oslo&Akershus (trustee), Henrik Arvidsson/Hordaland, Kristian 

Kalvå/Rogaland, Katherine Pedersen/Hordaland, Ine Annett Jomaas/Trøndelag, André 
Skeie/Oslo&Akershus, Liv Kristina Moshuus/Buskerud, Mathilde Sulland/Oslo&Akershus, Kamilla 
Baardsen Haalnd/Hordaland og Jenny Sulland/Hordaland og Anne Kristine Giltvedt/Østfold 
 
INTERNATIONAL JUNIOR BRANCH CONFERENCE (IJBC) arrangert i Frankrike/Paris 28.07-
01.08.2012 
Deltakere fra CISV Norge: Liv Kristina Moshuus/Buskerud, Mathilde Sulland/Oslo&Akershus, 

Kamilla Baardsen Haalnd/Hordaland og Jenny Sulland/Hordaland 
 
INTERNASJONALE VERV    
Etter AIM 2012 har følgende norske CISV’ere internasjonale verv: 
ITC – Information Technology Committee (Chair) Lars Lorentz Ludvigsen/Trøndelag 
ITC – (co-opted member) Asbjørn Høiland Aarrestad/Rogaland 

ITC – (co-opted member)    Kristian Kalvå/Rogaland 
ICC – Int. Communication Committee (member) Kristian Kalvå/Rogaland 
International Junior Branch Committee (member)      Liv Kristina Moshuus/Buskerud 
International StepUp Committee (member)  Inger Berit Hagen/Hordaland 
International Village Committee (member)  Camila Barrera/Rogaland 
 
 

Totalt utgjør dette 20 seminar- og møtedeltakere og 6 medlemmer med verv i CISV 
International. 
 

NASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS 
 

Landsmøte 2012 arrangert på Clarion Hotel Stavanger, Stavanger, Rogaland 13.-15.04.2012. 

Det var 81 deltakere inkludert sentralstyret. 
 
RSM – VÅR arrangert på Clarion Hotel Stavanger, Rogaland 15.04.2012. 
Det var 26 deltakere inkludert sentralstyret. 
 
Leirlederseminar arrangert på Skarnes, Hedmark,  01.-03.06 2012  

Det var 4 deltakere og 1 stabsmedl. 
 
Overlappingsseminar arrangert på Fredshuset, Oslo 31.08-.02.09.2012 
Seminaret var beregnet på Sentralstyret (inneværende år og fjoråret) og komitémedlemmer.  
Det var 30 deltakere.   
 

NEO – Nettverk, Engasjement og Oppfølging 
arrangert i Oslo/Nordseter Skole 28.-30.09.2012 

Det var 83 deltakere og 8 stabsmedl.    
 
Høstmøte 2012 arrangert på Sørmarka 26.-28.10.2012. 
Det var totalt 122 deltakere på de ulike kursene/seminarene og på RSM. 
 

TTT Norge 2012 arrangert på Sørmarka 25.-28.10.2012 i forbindelse med Høstmøtet. 
Det var totalt 23 deltakere og 2 kursledere 
 
RSM – HØST arrangert på Sørmarka 27.-28.10.2012 i forbindelse med Høstmøtet. 
Det var 21 deltakere inkludert sentralstyret. 
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Leir kick-off seminar 
arrangert på Sørmarka 27.-28.10.2012 i forbindelse med Høstmøtet. 
Det var 9 deltakere og 3 kursledere. 
 

MaMo (Making Mosaic) 
arrangert på Sørmarka 28.10.2012 i forbindelse med Høstmøtet. 
Det var 30 deltakere og 2 kursledere. 
 
Nord/Sør-seminar om menneskerettigheter  
arrangert på Sørmarka 27.-28.10.2012 i forbindelse med Høstmøtet. 

Det var 7 deltakere og 4 stabsmedl. 

 
Kurs for nye tillitsvalgte (Ny-i-styret) 
arrangert på Radisson SAS, Gardermoen 12.-13.01.2013. 
Det var 23 deltakere og 2 kursledere. 
 
Januarmøtet arrangert i Oslo/Fredshuset 18.-20.01.2013 

Seminaret var beregnet på Sentralstyret og komitémedlemmer.  
Det var 27 deltakere.   
 
Stabstreningsseminar (STAS) arrangert i Oslo/Fredshuset 08.-10.02.2013 
Det var 26 deltakere og 4 stabsmedl.  
 
Ledertreningsseminar LTS Øst (Barneleir, Interchange og Ungdomsmøte) 

arrangert i Oslo/Slora Gård 08.-10.03.2013 
Det var 42 deltakere og 5 stabsmedl. 
 
Ledertreningsseminar LTS Vest (Barneleir og StepUp) 
arrangert i Bergen/Lønningstrand 15.-17.03.2013 
Det var 34 deltakere og 4 stabsmedl. 

 
NJC (National Junior Camp) 2013 arrangert i Bergen /Lønningstrand 22.-27.03.2013 
Det var 54 deltakere og 6 stabsmedlemmer 
 
Totalt utgjør dette 615 seminar- og møtedeltakere og 41 kursledere/stabsmedlemmer. 
 

DELTAKELSE I ANDRE ORGANISASJONER 

CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i: 
 

- LNU – Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner 
- Frivillighet Norge 
- Norges Fredsråd 
- FN Sambandet 
- Populus Studieforbundet Folkeopplysning 

 
Verv og representasjon i andre organisasjoner for CISV Norge: 

 
Styret i Norges Fredsråd: André Skeie/Sekretariatet 
 
Medlemmer i LNU sin arbeidsgruppe for: 

- Nord/Sør Spørsmål:   Camilla Hermansen Hordaland/Bergen 
-   FN-spørsmål:  Andreas U. Mjelva/Sekretariatet 
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ORGANISASJONEN FORØVRIG  
 
SENTRALSTYRETS RAPPORT  
 
2012 har vært et aktivt år for sentralstyret. 
  
Sentralstyrets sammensetning siden landsmøtet 2012 har vært: 
  
Leder      Jostein Sydnes   Hordaland 

Nestleder    Knut Ziesler   Oslo&Akershus 

Trustee     Knut Ziesler   Oslo&Akershus 
Programansvarlig (tom. 31.12.2012) Andreas Malkenes  Hordaland 
Programansvarlig (fom. 01.01.2013) Morten Fossmellem  Hedmark 
Økonomiansvarlig   Håvard Tangvik  Trøndelag 
Utviklingsansvarlig   Anne-Kristine Giltvedt  Østfold 
Vara     Morten Fossmellem  Hedmark 

   
CISV Norge har utviklet elektroniske søknadsskjema, som er satt godt i gang. CISV Norge 
jobber nå med å optimalisere søknadsskjemaet sånn at fylkeslagsledere selv har full tilgang til 
sine egne medlemmers søknader. Medlemsregistrene har tidligere forårsaket mye problemer, 
men med endring av leverandør og betydelig arbeid er det satt i gang og fylkeslagene har fått 
ryddet opp i mange av registrene. Gjennom dette arbeidet har fylkeslagene i registrene hatt et 
tap av medlemstall, forårsaket av ulike faktorer blant annet sletting av dobbeltregistreringer. 

Landsmøtet 2012 vedtok i tillegg en endring av medlemsgebyr stabilisert til 50 kroner per 
person. I tillegg er det satt opp elektronisk kortbetaling ved nyinnmeldinger sånn at det skal 
være lettere for medlemmer å betale. CISV Norge har også innført elektronisk fakturering av 
medlemskontingent og det jobbes intenst med å sørge for at alle medlemmer mottar fakturaer 
på e-post. 
 

CISV Norge fikk i 2012 nye nettsider. Det jobbes jevnlig med at våre nettsider skal være 
oppdatert og inneholde nødvendig informasjon for våre medlemmer. Det har vært større 
problemer med våre nettsider som har vært en utfordring å løse, men sakte men sikkert får vi 
løst problemene. CISV Norge ble i 2012 kåret til «Charity of the Year 2012» av et 
webutviklerfirma og fikk være med på Hackathon på en stor samling med webutviklere. Her 
fikk de satt seg ned med våre hjemmesider i flere timer og fikk løst flere problemer, både når 
det gjelder sikkerhet og andre tekniske utfordringer.  

 

Andreas Malkenes trakk seg fra Sentralstyret i desember 2012, og Morten Fossmellem kom inn 
som vara. Morten er en svært ressurssterk person innenfor programområdet, og har fungert 
utmerket i rollen. 
 
Det ble også informert om på Landsmøtet 2012 at Monika Samlivalli som praktikant i CISV har 
foretatt en undersøkelse om aktivitet i fylkeslagene. Dette resulterte i et dokument som skal 

kunne brukes som et instrument for fylkes- og lokallag.  
 
I likhet med tidligere år har CISV Norge hatt EVS-praktikanter, som følge av fjoråret er økt til 
to. Denne positive effekten EVS-praktikantene har bidratt med, er godt mottatt av sentralstyret 
som ønsker å videreføre denne ordningen og har derfor ansatt to nye før 2013-2014. I tillegg 
til dette har EVS-praktikantene satt i gang et prosjekt gjeldende en CISV-applikasjon som skal 

presenteres ved AIM 2013.  
 

CISV Norge fortsetter å øke antall utviklingsprosjekter og omfang av dette. I løpet av 2012 er 
samarbeidsprosjektet med CISV Colombia ConLupa gjennomført med stor suksess. ConLupa er 
finansiert av LNU, på lik linje med EVS-prosjektet om CISV-applikasjonen. ConLupa prosjektet 
har var grunnlaget for å øke tillitsforholdet, engasjementet og grunnlaget for videre samarbeid 
med CISV Columbia. I 2012 fikk CISV Norge utarbeidet et direkte samarbeid med Fredskorpset 

for videre samarbeid med CISV Colombia. Noe som gir oss bedre støtte, mer direkte oppfølging 
og mer forutsigbarhet med tanke på fremtidige prosjekt.  
 
I tillegg til EVS og Fredskorpset har CISV Norge begynt planleggingsprosessen for et seminar i 
Colombia, høsten 2013 hvor tre norske juniorer skal stabe. CISV Norge har også begynt et 
samarbeid med CISV Tyskland og CISV Georgia for å promotere CISV Georgia til å bli et 
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fullverdig medlem av CISV Internasjonal. Prosjektet er pr. idag i planleggingsfasen og vil 
fortsette gjennom 2013. Begge prosjektene er støttet av LNU. 
 
På Landsmøtet 2011 ble det besluttet at CISV Norge ønsket å arrangere AIM 2014. På AIM 

2012 derimot ble det foretatt en grunnleggende organisasjonsendring, som inkluderer 
avskaffingen av det årlige internasjonale årsmøte AIM. I denne sammenhengen tilbudte CISV 
Norge seg å arrangere Advisory Conferece 2015, som delvis erstatter det tilsvarende AIM. Det 
ble vedtatt på elektronisk avstemning rett etter AIM at den første Advisory Conference vil blir 
holdt av CISV Norge. Avtalen på Sundvollen er på plass, og kun forskjøvet med ett år. 
 

Det er store endringer som skjer på Internasjonalt plan i CISV. Flere større endringer (AIM, 

Governing-board, IO, komiteene, board of trustees) ble vedtatt på AIM i Paris, men alle detaljer 
og endelige avgjørelser skal tas på AIM i Brasil 2013. 
 
Sentralstyret har i perioden arrangert to komitehelger; Overlappingsseminaret i august 2012 
og Januarmøtet i januar 2013, hvor både sentralstyret og samtlige komiteer deltok på hele eller 
deler av helgen. Høstmøtet 2012 ble arrangert på Sørmarka Konferansesenter med 122 

deltakere. Høstmøtet hadde i år sesjoner fra flere eksterne foredragsholdere (PBI, Amnesty 
International og PRESS), men som totalt hadde relativt lav oppslutning. Parallelt med 
høstmøtet ble det også arrangert et nasjonalt TTT for første gang i Norge, i regi av 
utdanningskomiteen.  
 
Det har vært en økning i deltagelse på nasjonale seminarer og prosjekter, med særlig vekt på 
junioraktivitet.  

 
SEKRETARIATET 
 
André Skeie har frem til 01.08.2012 vært ansatt som organisasjonskonsulent og den faste 
arbeidstiden har vært 37,5 t/uke. André har deltatt på ulike møter i Frivillighet Norge og LNU 
(Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner). Han sitter også i styret til LNU og 

Norges Fredsråd på vegne av CISV Norge. 
 
F.o.m 01.05.2012 har Andreas Mjelva vært ansatt som daglig leder for CISV Norge. Den faste 
arbeidstiden har vært 37,5 t/uke. Andreas har deltatt på ulike møter i Frivillighet Norge, LNU 
og Aktiv Ungdom. Han sitter også i LNUs arbeidsgruppe for FN-spørsmål. Andreas Mjelva har 
også vært stab på Ungdomsmøte på Romarheim, påsken 2013.  
 

Hovedoppgaver for Sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene, praktisk 

organisering av kurs/seminar, oppfølging av medlemsregister og nettsider, håndtering av 
søknader for 2012, regnskapsføring, kontakt med myndigheter og andre organisasjoner. 
 
I tillegg har Sekretariatet koordinert og fulgt opp ulike prosjekter i regi av CISV Norge.  
 
T.o.m. 01.08.2012 har Yahsar Dehaghani vært ansatt som informasjonskonsulent og den faste 

arbeidstiden har vært 7,5 t/uken. Han har arbeidet med utvikling av nyhetsbrev, arbeid med 
nettsidene og annet informasjonsarbeid. 
 
T.o.m. 30.06.2012 har Michael Anstis/Storbritannia vært EVS(European Voluntary Service)-
praktikant på sekretariatet. 
Michael sine hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, 

informasjonsarbeid samt å ha personlige prosjekter. Personlig prosjekt for høsten 2011 hadde 
fokus på konflikt og løsning, mens prosjekt for våren 2012 hadde fokus på bærekraftig 

utvikling. 
 
F.o.m. 15.08.2012 har Tobias Hoffmann/Tyskland og Andrea Barna/Ungarn vært EVS(European 
Voluntary Service)-praktikanter på sekretariatet. 
Deres hovedoppgaver har vært praktisk organisering av kurs/seminar, informasjonsarbeid samt 

personlige prosjekter. Deres prosjekter har vært å utvikle en CISV-app, bidra til utvikling av 
CISV Georgia og utvikle en installasjon i samarbeid med CISV Sverige. 
 
Andrea Barna var stab på NJC 2013, mens Tobias Hoffmann var stab på Ungdomsmøte i 
Hordaland, påsken 2013.  
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KOMITEER   
 

Følgende nasjonale komiteer underlagt Sentralstyret har vært i funksjon i arbeidsperioden: 
 
ORGANISASJONSUTVIKLING 
I forbindelse med LM 2012 hadde org.utvik.komiteen utført en undersøkelse hos alle fylkes- og 
lokallag. Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med etter at arbeidet til praktikanten CISV 
hadde høsten 2012 er presentert. 
 

Organisasjonsutviklingskomiteen har høsten 2012 hatt en samling i Trondheim. Denne helgen 

ble benyttet til å lage arbeidsmål for 2013 og utarbeide kurset Kurs for tillitsvalgte.  
Kurs for tillitsvalgte ble tidligere hold parallelt med Høstmøtet, men nå er kurset på 2 dager og 
holdes seperat fra Høstmøtet. Kurset ble holdt i januar 2013, der 23 deltakere fra 8 fylkes- og 
lokallag deltok.  
 

Komiteen har i samarbeid med barneleirskomiteen utarbeidet en foreldretreningsguide. 
 
UTDANNING  
Komiteen har i perioden bestått av Henrik Arvidsson (leder), Jenny Sulland (begge Hordaland) 
Hendrik Fuglesang/Østfold og Mie Storbekken/Hedmark. Dessuten har mange hyggelige 
mennesker bistått i arrangement av treninger.  
 

Komiteen planla og arrangerte to ledertreningsseminarer LTS-Vest og LTS-Øst i mars 2012. Alle 
som deltok på internasjonale program i 2012 ble invitert til LTSene. 

 
Komiteen arrangerte også STAS (Stabstreningsseminar) i februar 2012. Hit ble alle som var 
stab i 2012 invitert. 
 
Komiteen arrangerte også et nasjonalt oppfølgingsseminar, NEO, i september 2011. Staber, 

ledere og juniorledere for interchange, barneleir, mosaikk, step up og Youth Meeting, samt 
deltakere på  
seminarleir og IPP ble invitert. 
 
Komiteen har arbeidet videre med reformasjonen av ledertreningen i CISV Norge per i dag og 
kartlagt det totale behovet for trening i organisasjonen. Komiteen har også videreutviklet det 

standardiserte opplegget for  
Stabstreningsseminaret samt pusset på opplegget for ledertreningsseminarene. 
 

Årets store happening var ellers det nasjonale TTT (Train the Trainers) som ble arrangert 
torsdag - søndag samme helg som høstmøtet. TTT står for Train the Trainers og deltakerne 
lærte seg hvordan man arrangerer og gjennomfører  treninger på best mulig måte. Deltakerne 
var representanter fra de nasjonale komiteene og fylkeslagene. Seminaret ble holdt av to 

medlemmer av CISV International sin trenergruppe: Siri fra Færøyene og Freja-Lina fra 
Sverige. Temaer som ble gjennomgått var for eksempel presentasjonsteknikk, feedback, 
formidling av CISV sin metodikk og mye, mye mer. Det var lange dager fylt med litt teori, men 
mest av alt praktiske øvelser. Vi fikk virkelig praktisert opplevelsesbasert læring! Alle 22 
deltakere kan nå stolt si at de er sertifiserte CISV trenere som trygt kan arrangere treninger, 
enten det er nasjonale treningsseminarer, veiledning av en ledergruppe eller lokale 
ledertreninger og prosjekter. Vi håper at alle CISV Norge sine medlemmer vil nyte godt av 

denne profesjonaliseringen. 
 
MOSAIKK 
Komiteen har i perioden bestått av Turid Regina Dornfest/Hordaland (leder), Inger Berit 
Hagen/Hordaland og Ingrid Vikse/Rogaland. Mathilde Sulland/Oslo&Akershus har vært 
støttemedlem. 

 
Turid Regina var til stedet på overlappingseminar hvor det ble utarbeidet ny komiteplan. I 
tillegg møttes hele komiteen til Mosaikkhelg på Stord i oktober. Utover dette har komiteen hatt 
to møter på skype og holdt kontakt per e-post og telefon.  
 
Mathilde holdt en mosaikkbolk på NEO, med sikte på å inspirere deltakerne til å bruke det de 
hadde lært på leir i lokallaget sitt.  
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Komiteen arrangerte MaMo på Høstmøtet. Dette var fellesbolk for alle deltakere. Fokuset var å 
fremme mosaikkaktivitet i fylkeslagene, samt gi konkret info og eksempler på hvordan man går 
frem for å lage et mosaikk prosjekt.  
På høstmøtet ble også mosaikkprisen 2012 delt ut. Den gikk til Verden i Bergen som i 2012 

feiret 10 års jubileum.  
 
CISV Norge hadde i 2012 fem mosaikkprosjekter. Alle disse var Verden i Prosjekter i 
henholdsvis Bergen, Stavanger, Alta, Oslo og Skedsmo. Mye av arbeidet til komiteen gikk i år 
til å koordinere og følge opp disse prosjektene. 
 

INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP) 

Komiteen har i perioden bestått av: 
Liv Mari Mortensen/Telemark (leder) og Nadiya Konovalova/Oslo&Akershus 
 
Komiteen har jobbet med rekruttering og oppfølging av norske deltakere på IPP. I tillegg har 
komiteen arbeidet med planleggingen av IPP i Norge i 2013. 
 

SEMINARLEIR 
Komiteen har i perioden bestått av Kamilla Baardsen Haaland/Bergen (leder) og Sigri Adelsten 
Stokland (Trøndelag).  
 
Komiteen har i forhold til søkere og deltakere fokusert på oppfølging, samt å nå ut til flere i rett 
aldersgruppe. For NJC er det utviklet dokumentering av arbeidsrutiner for arrangering av NJC. 
Komiteen har gjennomgått og foreslått revidering av arbeidspapirer (retningslinjer?).  

 
Komiteen har hatt ansvaret for arrangering av NJC.  
 
Komiteen har deltatt på overlappingsseminaret, høstmøtet og januarmøtet. Komiteen har i 
tillegg hatt flere møter via Skype. 
 

INTERCHANGE  
Komitéen har i perioden bestått av: 
Hanne Vislie (leder) og Elisabeth Meyer; begge  Oslo&Akershus 
 
Komitéen har hatt ansvar for å skaffe ICer til de lagene som ønsket dette, opprette kontakt 
mellom de involverte landene og det norske laget, og oppfølging av fylkeslag og LICer (Local 
Interchange Contact) med ICer. Oppfølging har hovedsakelig skjedd gjennom e-

postkorrespondanse og telefoner. Lagene med IC har også fått et felles informasjonsbrev 

utarbeidet og sendt i januar 2012.  
 
Komitéen har ikke hatt møter, men har hatt jevnlig e-postkommunikasjon. Begge 
komitémedlemmene var til stede under deler av Høstmøtet. 
 
STEP UP (Tidligere Summer Camp) 

Siden august 2012 har komiteen bestått av: Elin Ivarrud Brisendal/Trøndelag (leder) og Pål 
Magnus Gullbekk/Buskerud. 
 
Komiteen har hatt ansvaret for oppfølging av fylkeslag med StepUp-delegasjoner og StepUp-
arrangement. 
 

Komiteen har også hatt ansvaret for planlegging av nasjonal delegattrening som skal 
gjennomføres i april 2013. Antall delegasjoner som skal reise ut fra Norge i 2013 er tjue, så det 

virket fornuftig å dele arrangementet i to, mye på bakgrunn av tilbakemeldinger fra de som har 
deltatt og arrangert i de siste årene. 
 
Komiteen har deltatt på overlappingsseminaret, høstmøtet og januarmøtet. På høstmøtet sto vi 
for gjennomføringen av Leir Kick-Off, som ble planlagt i samarbeid med Barneleirskomiteen. I 

påska 2013 reiser Pål Magnus på RTF i Portugal, for å lære mer om den siste utviklingen i 
StepUp-programmet. 
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BARNELEIR 
Komiteen har i perioden bestått av: Morten Fossmellem/Hedmark (leder), Martin Aspebakken 

Sværen/ Oslo&Akershus og Sissel Kristoffersen/Finnmark.  
 
Komiteen har hatt ansvaret for gjennomføring av Leirlederseminar og Leir Kick Off seminar. 
Leirlederseminaret ble arrangert første helg i juni på Skarnes, Leir Kick Off ble arrangert i 
samarbeid med Step Up komiteen forbindelse med Høstmøte.   
 
CISV Norge meldte pr. 01.06.2012 inn 5 barneleirsarrangementer for 2013. Dessverre har vi 

måttet avlyse en av de innmeldte barneleirene.  

 
Komiteen har i perioden fortsatt arbeidet med redigering av Leirboka og Stabsguiden. Vi har 
også vært med på redigering av Foreldretreningsguiden etter utkast fra 
Organisasjonsutviklingskomiteen.  Det har også blitt jobbet med å følge opp de fylkeslagene 
som skal arrangere leir med tanke på stabssituasjonen da ikke alle leirene har hatt fulle staber. 
Stabene til alle 4 barneleirene var representert på STAS i februar, men ingen var fulltallig. På 

Januarmøtet var komiteen behjelpelig med å trekke JC plasser for 2013, og i mars hadde 
komiteen arbeidshelg hvor vi jobbet med saker fra fylkeslagene og fulgte opp status på staber 
og delegasjoner. 
 
YOUTH MEETING (UNGDOMSMØTE) 
Komiteen har i perioden 2012/2013 bestått av Hanne Løge/Rogaland (Leder) og Oda Johnsen 

Longvanes/Sogn & Fjordane.  
 

Komiteen har jobbet med å rekruttere og forberede deltakere og ledere til Ungdomsmøter. 
Komiteen har hatt flere møter, både ved overlappingsseminaret, NEO, Høstmøtet og via Skype. 
Oda deltok på Januarmøtet. Hanne deltok på RTF på Island mai 2012. Komiteen holdt en bolk 
om Youth Meeting og aktivitetsplanlegging på Høstmøtet med sju deltakere til stede. 
 

Da komiteen ikke var besatt og midlertidig "nedlagt" i fjor, har vi brukt svært mye tid på å 
legge veien mens vi går. Komiteen holder nå på med å utarbeide flere retningslinjer for 
hvordan man skal jobbe som komité. På grunn av mangel på informasjon og forvirring i 
oppgaver har komiteen slitt med å få ut riktig informasjon til de ulike partene. Dette beklager 
vi, og vi tror informasjonsflyten vil forbedres og effektiviseres nå som vi har et klarere 
overblikk på hva som må gjøres. 
 

INFORMASJON 
Komiteen har i perioden frem til 30. juli bestått av: 

Julie Kathrine Berg/Finmark (leder), Kristian Kalvå/Rogaland og Liv Kristina Moshuus/Buskerud. 
 
Fra 1. August har komiteen bestått av: 
Kristian Kalvå/Rogaland (Leder), Camila Barrera Daza/Rogaland og Lars Hansen 

Reiten/Oppland. Komiteens 4. posisjon har stått ubesatt gjennom hele perioden. 
 
I starten av perioden var det ansatt en informasjonskonsulent ved sekretariatet, Yashar 
Dehangani, men ordningen ble vurdert som ineffektiv og aviklet ved utgangen av 
prøveperioden. I stedet er det nå 2 EVS-praktikanter, Andrea Barna og Tobias Hoffmann, som 
har et ekstra fokus på informasjonsarbeid. 
 

Komiteen har i perioden utarbeidet 2 medlemsblad, Yashar Dehangani var redaktør for det 
første og Andrea Barna var redaktør for det andre. Samarbeidet har fungert ypperlig. 
 

Nettsidene til CISV Norge fortsatte i 2012 å nå mye milepæler. Antall besøkende har vokst 
jevnt hver måned hele året, med noen klare toppnivå i juli (leirmåneden) og november (før 
søknadsfrist). Flere leire hadde leirblogger på cisv.no med gode erfaringer, flere godt besøkt fra 
hele verden. Nettsidene fikk nytt design i løpet av høsten, hvor mer innhold fra lokallagene og 

prosjekter ble løftet frem til forsiden, noe som har resultert i mer informasjon gjort tilgjengelig 
fra lokallagene. Prosessen har ikke vært uten problemer, men i det store og det hele en positiv 
endring. cisv.no er i dag selve kjernen i informasjonsarbeidet til CISV norge. 
 
Komiteen avholdt ved Høstmøtet en bolk om informasjonsarbeid og opplæring i bruk av 
nettsidene. Det ble også utarbeidet en effektkolleksjon for 2013. Camila Barrera Daza har 
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sammen med Andreas Mjelva vært i flere møter med produsenten for å kvalitetssikre 
produksjonen etter noen produksjonsproblemer fra leverandørens side i 2012. 
 
Komiteen har hatt 3 komitemøter (Overlappingsseminaret, Høstmøtet og Januarmøtet) samt 

løpende kontakt via e-post, chat og lignende. Sentralstyret og sekretariatet har vært løpende 
orientert i hele perioden. 
 
 
JUNIORKOMITEEN 
Komiteen ble opprettet på landsmøtet og har i perioden bestått av Liv Kristina Moshuus (leder), 

Marie Elise Aarrestad (nestleder), Susanne Schröder (komitemedlem) og Åsmund Kongsvik Aall 

(komitemedlem).  
Komiteen har vært helt ny og startet allerede etter landsmøtet med en overlappingsperiode 
frem til overlappingsseminaret. Overlappingen bestod i å jobbe fremover med en god plan for 
juniorkomiteen sammen med arbeidsgruppen som jobbet med å opprette denne komiteen. 
Arbeidsgruppen for juniorstruktur bestod av Hanne Løge, Turid Regina Dornfest, Lars Skorpen 
Dahl og Henrik Bie. 
 

Komiteen har i hovedsak jobbet med aldersgruppen 16-21 år og hvordan engasjere 
medlemmene i denne aldersgruppen.  
 

Åsmund Kongsvik Aall bistod EVS praktikantene i CISV sitt innslag på “Barnas fredsverden” i 

Moss 17-19. august. Etter overlappingsseminaret har komiteen jobbet med blogg, facebook og 
hvordan kombinere disse verktøyene i å engasjere medlemmer i 16-21 årsalderen i CISV 

Norge. Med assistanse fra informasjonskomiteen. Komiteen holdt en bolk for juniorer på 
høstmøtet. Den het “hva er en junior i CISV Norge” og handlet om hvordan engasjere seg og 
sine juniorer i fylkes og lokallagene sine. Komiteen har også bistått i å planlegge NJC sammen 
med seminarleirkomiteen.  Komiteen har hatt ansvaret for planleggingen av Peace One Day 
som ble gjennomført i fylkeslagene 21.september. Komiteen har hatt ansvaret for søking av 

midler til prosjekt gjennom LNU. Dette pågår fortsatt. vi planlegger et nasjonalt YM 2013/2014 
holdt på Romarheim med evt. samarbeid med Røde Kors ungdom.  
 

I tillegg har komiteen fungert som en informasjonskanal mellom IJB og juniorene i CISV Norge. 
Nestleder i komiteen har også vært kontaktperson for de lokale juniorrepresentantene i de 
forskjellige fylkeslagene.  

 
 
KONTROLLKOMITE 

Komiteen har i perioden bestått av: 
Vibeke Johnsen/Sogn&Fjordane(leder), Gunn-Mari Kjølberg og Ingrid Skjennum/begge 
Oslo&Akershus. 
 

Komiteen har ikke hatt møte, men det har vært noe kontakt på e-post. 
Det har vore dialog mellom KK ved leiar og sentralstyret ved leiar i nokre saker. Desse 
sakene er: 
- Medlemssystemet 
- Vedtektsendringar 
 

Komiteen har kome med framlegg til vedtektsendringar (gjeld kor mange som har røysterett på 
landsmøtet frå kvart fylkeslag) og kome med innspel om å arrangere landsmøtet kvart andre 
år, og regionale møte annakvart år. 
 

Vibeke Johnsen deltok på landsmøtet 2012, vår-RSM 2012 og januarmøtet 2013. Komiteen 
deltok ikkje på haustmøtet 2012.  
 

Sogndal, 06.04.2013 
 

Jostein Sydnes  Knut Ziesler  Håvard Tangvik  

Anne Kristine Giltvedt Morten Fossmellem  


