
Orginal: 

 

       -   -    -   –                  valg 2014  
 

Sak innmeldt av: Sentralstyret  

 

Bakgrunn:  
Den internasjonale strukturen har gjennomgått endringer de siste årene og de siste organisatoriske 
endringene ble implementert etter det                                                          
                                                          ende av 9 medlemmer, som skal lede 

CISV internasjonalt. Det er nå disse 9 som er CISV sine trusteer, og den nasjonale rollen som 

trustee fall                                                                                      
                                                                                             
                                            sken 2014. Temaet her vil være samarbeidsmuligheter i 

regionen, i tillegg til en avklaring av rollen som "nasjonal representant".  
Rollen som CISV Norge sin trustee skulle egentlig vært på valg på Landsmøtet 2014.  

 

Forslag:  

   Sentralstyrets foreslag er at valg på trustee utgår i 2014, da denne rollen per definisjon 

ikke eksisterer i dagens CISV.  

   H   ”                       ”          æ                                          

         y                       y                      ”                       ”            
mer klart hva rollen inneholder.  

            y                                                         y                    

                                       ”                       ”   

 

 

Nytt forslag 

 
       -   -    -   –                  valg 2014  
 

Sak innmeldt av: Sentralstyret  

 

Bakgrunn:  
Den internasjonale strukturen har gjennomgått endringer de siste årene og de siste organisatoriske 
endringene ble implementert etter det internasjonale årsmøtet (AIM) i Brasil, som også var det 
siste AIM. Det ble da valgt in                            ende av 9 medlemmer, som skal lede 

CISV internasjonalt. Det er nå disse 9 som er CISV sine trusteer, og den nasjonale rollen som 
trustee faller derfor bort. Per nå er det avtalt at medlemslandene sender "nasjonal representant" 
p                                                                                            
                                            sken 2014. Temaet her vil være samarbeidsmuligheter i 

regionen, i tillegg til en avklaring av rollen som "nasjonal representant".  
Rollen som CISV Norge sin trustee skulle egentlig vært på valg på Landsmøtet 2014.  

 

Forslag:  

   Sentralstyrets foreslag er at valg på trustee utgår i 2014, da denne rollen per definisjon 

ikke eksisterer i dagens CISV.  

   H   ”                       ”          æ                  pgaver er per nå uviss. 

Landsmøtet/Sentralstyret ønsker derfor at sentralstyret kan ved behov på vegne av 
organisasjonen            ”                       ”  ”                       ”        æ   
en av sentralstyrets medlemmer og gjelder i perioden mellom LM 2014 og LM 2015.  

   Sentralstyret foreslår også at man ved neste landsmøte foreslår nye vedtektsendringer 

                                      ”                       ”   

 

Forslagsstiller: Hendrik V. Fuglesang 


