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Sak 12 - LM-2015-10 – Vedtektsendringer av paragraf 11 
 
Sak fra Sentralstyret 
 

Da vervet som trustee ikke eksisterer lengre og nytt verv er opprettet internasjonalt foreslår 
Sentralstyret følgende endring:  
 
Paragraf 11 Trustee 
 
Trustee er CISV Norges representant på det årlige Annual International Meeting (AIM). Trustee 
har en funksjonstid på 3 år og skal være medlem av Sentralstyret. 

 
Valget av Trustee foretas ett år før skifte av Trustee skal finne sted. Tidspunktet for skifte av 

Trustee er årsskiftet. 
 
Trustee skal fortrinnsvis velges blant Sentralstyrets medlemmer. Dersom en kandidat utenfor 
Sentralstyret blir valgt, bør denne velges til en post i Sentralstyret ved neste Landsmøte. 

Dersom dette ikke skjer, skal denne pålegges oppgaver av Sentralstyret. 
 
Trustee er også CISV Norges nordiske samarbeids-kontaktperson og European Trustee 
Gathering-kontaktperson. 
 
Trustee deltar på AIM høsten før denne tiltrer, og fungerer som bisitter for ny Trustee ved 
dennes første AIM. 

 
Dersom Trustee fratrer før valgperioden er utløpt, velges ny Trustee for 3 års funksjonstid. 
 

Dersom ny Trustee er valgt, overtar denne som fungerende Trustee. Dersom Trustee fratrer på 
et tidspunkt der påtroppende Trustee ennå ikke er valgt, utpeker Sentralstyret en person som 
fungerer som Trustee frem til første Landsmøte. Ny Trustee må da velgers på dette 
Landsmøtet. 

 
(endres til) 
 
Paragraf 11 Nasjonal representant / National Association Representativ (NAR) 
 
Leder av CISV Norge er i kraft av sitt verv CISV Norges representant internasjonalt.  

 
Nasjonal representant deltar på regionale møter i tilhørende internasjonale region.  
 
Global Conference arrangeres hvert tredje år, hvor hvert Chapter (internasjonalt registrerte 

fylkes- og lokallag) har en forhåndsreservert deltakerplass. I tillegg har hvert multi-Chapter 
medlemsland en nasjonal deltakerplass som nasjonal representant fyller.  
 

Ved andre internasjonale representasjoner er det nasjonal representant som deltar.  
 
Dersom nasjonal representant ikke har anledning til å delta eller fratrer sitt verv før 
valgperioden utløper er nestleder sentralstyrets midlertidige stedfortreder. 
 
Nasjonal representant avlegger på vegne av organisasjonen stemme ved avstemming 
internasjonalt. Vedkommende innhenter innspill fra sentralstyret ved enhver avstemming, og 

når mulig også innspill fra representantskapet. 
 
 
 

 


