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Sak innmeldt av:  CISV Hordaland 
 
1. Paragraf 7 Fylkes/Lokallag 

CISV Norges arbeid er organisert gjennom fylkeslag og lokallag. Alle fylkeslag er 

tilsluttet den nasjonale organisasjonen. 

 

Et fylkeslag kan dekke ett eller flere fylker.  

 

Fylkeslagene kan deles inn i lokallag. Alle lokallag og medlemmene av disse er 

tilsluttet sine respektive fylkeslag.  

 

Alle fylkes- og lokallag skal årlig sende egne medlemmer på CISV sine programmer 

og regelmessig arrangere programmer i tråd med paragraf 4. (legges til).  

 

Fylkes- og lokallag må arbeide i samsvar med vedtekter og vedtak som gjelder for 

den nasjonale organisasjonen. Fylkeslagenes og lokallagenes vedtekter må ikke stride 

mot CISV Norges vedtekter.  

 

Fylkeslagene må holde CISV Norge orientert om sin virksomhet. 

 

Begrunnelse: 

Dagens vedtekter sier lite om hva som kreves av drift i et lag for å ha status som 

fylkes-/lokallag. Lokallag gir for eksempel ekstra stemmer på Landsmøte. For å sikre 

at oppnevnelse av lokallag er lag med reell drift, ønsker CISV Hordaland at det blir 

beskrevet i vedtektene til CISV Norge. 

 

Forslag til vedtak: 

CISV Norge sitt Landsmøte vedtar å legge til beskrivelse av drift i fylkes-/lokallag i 

paragraf 7 foreslått av CISV Hordaland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

2. Paragraf 9 Representantskapet 

a) Representantskapet er rådgivende og kontrollende organ overfor Sentralstyret 

mellom Landsmøtene. Representantskapsmøtene er også forum for 

kontakt/informasjons- utveksling mellom fylkeslagene og mellom Sentralstyret og 

fylkeslagene. 

 

b) Representantskapet består av Sentralstyrets medlemmer samt fylkes- og 

lokallagslederne. Dersom en fylkes-/lokallagsleder ikke har anledning til å møte på et 

representantskapsmøte, kan fylkes-/lokallagsstyret oppnevne et annet fylkes-

/lokallagsstyremedlem som møter. (legges til) 

 

c) Representantskapet bør møtes 2 ganger i året, fortrinnsvis i oktober og i april i 

tilknytning til Landsmøtet. 

 

d) Sentralstyretinnkallertilrepresentantskapsmøte. 

 

e) Møtene i Representantskapet ledes av Sentralstyrets leder eller i særlige tilfelle av 

en valgt dirigent. 

 

f) Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som gjelder pålegg til 

Sentralstyret eller uttalelser vedrørende dette. 

 

g) Ansatt organisasjonskonsulent for den nasjonale organisasjonen har møte-og 

talerett. 

 

h) Representantskapet behandler saker som fremlegges av Sentralstyret, fylkeslag og 

lokallag, og øvrige saker i samsvar med vedtak på Landsmøtet. 

 

 

Begrunnelse: 

CISV Norge må ta på alvor det store mangfoldet i fylkes- og lokallagene. Flere små 

lokallag under et stort fylkeslag har vært en modell som har fungert i over 30 år for 

CISV Hordaland. Flere av lokallagene er like store (og større) som andre fylkeslag, 

det samme gjelder mengden av leirarrangement og deltakelse på internasjonale 

programmer.  

 

RSM er en viktig møteplass og arena for avgjørelser i fylkeslagene. Her gjøres også 

vedtak som omhandler drift i lagene, som antall leirer og utsendelse av delegasjoner. 

I dag blir seks lag utelatt fra denne prosessen, seks lag med til sammen 3-5 årlige 

leirarrangement og over 20 delegasjoner. Vi synes det er viktig at disse lagene selv 

får være med på disse prosessene. Demokrati i seg selv er viktig for utviklingen av 

lagene og CISV Norge som organisasjon, og deltakelse på RSM sikrer at alle lagene 

blir hørt.  

 

Stemmerett på RSM for lokallag er også i tråd med CISV International sin omlegging 

til et større fokus på lokallagene. CISV International har anerkjent lokallagene i CISV 

Hordaland som «Chapters» og får for eksempel egne plasser på Global Conference. I 

CISV Norge er lokallagene allerede anerkjent gjennom egne stemmer på Landsmøtet. 

Vi håper at CISV Norge vil viderefølge denne praksisen, og ber om at vedtektene 

endres i tråd med dette. 

 

Forslag til vedtak: 

CISV Norge sitt Landsmøte vedtar endring av paragraf 9 foreslått av CISV Hordaland. 


