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RSMV-2014-05  - Opprettelse av info-file D-36-2 – Fordeling av Step Up delegasjoner 

Sak innmeldt av: Sentralstyret 

1. CISV Norge sender rett etter landsmøtet ut en oversikt over hvor mange poeng hvert 

fylkeslag får til disposisjon for valg av delegasjoner kommende år. 

2. Fylkeslagene melder på basis av totalt antall poeng disponibelt innen 1. juni hvor mange 

Step Up delegasjoner fylkeslaget ønsker å ta ut for kommende år fordelt på 14 og 15 års 

delegasjoner. 

3. CISV Norge melder behov for Step Up delegasjoner på bakgrunn av dette til IO. 

4. På RSM-Høst fordeles mottatte invitasjoner mellom fylkeslagene basert på innmeldte 

ønsker for 14 og 15 års delegasjoner.  

5. Det gjennomføres en trekning for alle 14års delegasjoner mellom alle som har meldt inn 

ønske (og har poeng tilgjengelig). Tilsvarende for 15 års delegasjoner. Trekningen 

gjennomføres i to runder. 

6. Først trekkes delegasjonene til Norge ved at det lages et antall nummererte lapper 

tilsvarende det antall delegasjoner som skal sendes innad i Norge. De resterende lappene i 

trekningen er blanke, men det skal være det samme antall lapper i trekningen som det er 

fylkeslag som ønsker delegasjoner. De fylkeslagene som trekker lappene med nummer 

tildeles delegasjoner i Norge. 

7. Et fylkeslag kan ikke trekke delegasjon til egen leir, hvis så skjer vil fylkeslaget bli tildelt en 

annen norsk leir. Hvis et fylkeslag som trekker en norsk delegasjon sier fra seg denne 

delegasjonen mister de retten til å være med i den resterende trekningen.  

8. I runde to trekkes de resterende delegasjonene. Fylkeslagene trekker en nummerert lapp 

og ønsker seg deretter en delegasjon i rekkefølge utfra hvilket nummer de fikk i trekningen. 

9. Eventuelle overskytende delegasjoner i hver aldersgruppe trekkes blant interesserte 

fylkeslag i en runde tre. Fylkeslag som i runde en eller to har sagt fra seg en delegasjon 

mister retten til å være med i en eventuell runde tre. 

 


