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Sak innmeldt av:  Sentralstyret 
 
GRØNN: skal endres fra 

GULT: skal endres til 
 
Endring nr. 2: Forslag om å gjøre Øst-Europa fondet om til et fond til bruk for 

strategiske satsninger 

Gammel tekst: 

 

Punkt 6 Øst-Europa fondet 

 

Øst-Europa fondet 

 

Øst-Europa fondets vedtekter: 

 

a. Historikk: Fondet består av midler innsamlet i 1991 i forbindelse med 

Romaniaaksjonen, der CISV Norge var involvert i et prosjekt med mål om å hjelpe å 

utvikle en fri CISV organisasjon i Romania. Midler som ikke ble brukt den gang ble 

avsatt i dette fondet. 

 

b. Midlene skal brukes til arbeid med å promotere CISV arbeid i Øst-Europa. 

 

c. Prosjekter i, samt deltakelse fra, Øst-Europa disse landene på møter og aktiviteter i 

CISV 

Internasjonalt, som ikke støttes av andre finansieringsordninger, prioriteres ved 

tildeling. 

 

d. Sentralstyret administrer fondet, og tildeler fortløpende på bakgrunn av innstilling 

fra 

Sentralstyrets medlemmer eller mottatte søknader. 

 

e. Landsmøtet orienteres om tildelinger fra fondet gjennom CISV Norges årsregnskap. 

 

f. Sentralstyret kan disponere til midlertidig likviditet dersom likviditeten tilbakeføres 

fondet innen regnskapsårets slutt. Landsmøtet skal orienteres om slik bruk. 

 

Foreslås endret til: 

 

Strategisk satsingsfond 

 

Vedtekter Strategisk satsingsfond: 

 

a. Historikk: Fondet består av midler innsamlet i 1991 i forbindelse med 

Romaniaaksjonen, der CISV Norge var involvert i et prosjekt med mål om å hjelpe å 

utvikle en fri CISV organisasjon i Romania. Midler som ikke ble brukt den gang ble 

avsatt i dette fondet. Per 2014 har fondet stått urørt i lang tid og ble på Landsmøte 

2015 endret til Strategisk satsingsfond.  

 

b. Midlene skal brukes på ekstraordinære satsinger.  

 

c. Prosjekter der dets tema faller inn under gjeldende strategi- og handlingsplan skal 

prioriteres ved tildeling. 

 

d. Forslag til tildelinger fra fondet gis Sentralstyret skriftlig. Evn tildelinger godkjennes 

i budsjettet på neste RSM eller Landsmøte. 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

e. Landsmøtet orienteres om tildelinger fra fondet gjennom CISV Norges årsregnskap. 

 

f. Sentralstyret kan disponere til midlertidig likviditet dersom likviditeten tilbakeføres 

fondet innen regnskapsårets slutt. Landsmøtet skal orienteres om slik bruk. 

 
Rationale:  
Øst-Europa fondet har stått urørt lenge og det kan stilles spørsmål ved dens 

nåværende relevans. Det er et ønske fra Sentralstyret at CISV Norge skal ha mer 

frihet til å gi økonomisk støtte til strategiske satsninger fra organisasjonen. Det anses 

som hensiktsmessig å åpne for at slike satsninger kan søke om midlene på dette 

fondet. Hensikten er at beslutninger om slike satsninger skal komme fra 

organisasjonen gjennom RSM eller Landsmøtet som dets øverste organ. 


