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Sak 13 - LM-2015-11 – Andre vedtektsendringer 
 
Sak fra Sentralstyret.  

Dette er endringer for å korrigere og oppdatere vedtektene til dagens situasjon og er ikke ment 
som noen store organisasjonelle endringer.  
 
Paragraf 4 Hovedaktiviteter 
 
CISV Norge  
 

a) CISV Norge skal arrangere følgende program jfr CISV International sine retningslinjer. 
- Barneleir for 11-åringer. 

- Interchange for 12-15 åringer. 
- Step Up for 14-15 åringer. 
- Seminarleir for 17-18 åringer. 
- Youth Meeting for 12 år og eldre. 

- IPP (International People’s Project) for 19 år og eldre. 
- Mosaikk-prosjekt og aktivitet for alle aldre. (gjort om til entall fra flertall) 
- Andre internasjonalt anerkjente aktiviteter. 

 
b) Organisasjonen skal sende norske deltakere på CISV sine program. 

 
c) Organisasjonen skal forberede alle deltakere og eventuelle foresatte før deltakelse i de 

internasjonale aktivitetene. 
 

d) Organisasjonens arbeid lokalt skal videre omfatte oppfølgingsarbeid etter deltakelse i 

CISV sine program og øvrig fredsfremmende arbeid gjennom aktiviteter for medlemmer 
og andre interesserte. 

 
e) Organisasjonen skal spre informasjon om organisasjonens filosofi og virksomhet. 

 
f) Organisasjonen kan samarbeide med andre organisasjoner som har liknende formål. 

 
 
Paragraf 6 
 

Medlemskapet i CISV Norge er personlig. Medlemmene skal være tilsluttet lokallag/fylkeslag. 
Medlemskapet er åpent for alle som slutter seg til organisasjonens målsetting. 
 
Alle deltakere i internasjonale aktiviteter må være medlem av CISV Norge. 

 
Medlemskontingenten fastsettes av Landsmøtet. 
 

Alle medlemmer i organisasjonen har stemmerett (endres til) 
 
Alle medlemmer over 11-år har stemmerett 
 
Paragraf 8 Landsmøte 
 

a) Landsmøtet er organisasjonens øverste organ, og ordinært avholdes hvert år i april 

måned. 
 

b) Innkalling til Landsmøte gjøres av Sentralstyret til fylkeslagene, og skal skje skriftlig 
med minst åtte ukers varsel. Saker som ønskes behandlet må være Sentralstyret i 

hende senest fire uker før. Sentralstyret sender ut saksdokumenter sendes to uker før. 
 

c) Stemmeberettigede på Landsmøtet er følgende: 
 

- Sentralstyrets medlemmer 
- Representant for fylkeslagene (3 personer + 1 for hver påbegynte 300 

medlemmer) 
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- 1 representant for hvert lokallag 
 

Ansatt organisasjonskonsulent (endres til) daglig leder og andre ansatte for den 
nasjonale organisasjonen, medlemmer av komiteer underlagt Sentralstyret og 
organisasjonens revisor har møte- og talerett, men ikke stemmerett. 

 

d) Vedtak på Landsmøte fattes med simpelt flertall av de fremmøtte som har stemmerett, 
med mindre disse vedtekter bestemmer noe annet. 
 

e) Landsmøtet skal behandle følgende saker: 
 

1. Årsmelding fremlagt av Sentralstyret 

2. Regnskap 

3. Valg av Sentralstyre, komitéledere og nasjonal juniorrepresentant. Vara til 

Sentralstyret velges blant komitélederne 

4. Valg av Trustee blant Sentralstyremedlemmene (fjernes) 

5. Valg av revisor 

6. Valg av valgkomité bestående av 3 medlemmer 

7. Valg av kontrollkomité 

8. Fastsettelse av kontingent for kommende år 

9. Drøfting av retningslinjer for CISV Norges arbeid og andre saker som forelegges 

Landsmøtet av Sentralstyret. 

10. Saker som fylkeslag eller lokallag ønsker å ta opp, og som er sendt Sentralstyret 

innen den bestemte frist, angitt i pkt. b) annet ledd. 

f) Ekstraordinært Landsmøte holdes når Sentralstyret eller Representantskapet ønsker 
det. 
 
Ekstraordinært Landsmøte skal likeledes avholdes når minst 3 Sentralstyremedlemmer, 
minst en 1/3 av fylkeslagene eller minst 200 medlemmer skriftlig forlanger dette. 

 
g) Landsmøte bør arrangeres over 2 dager. Det skal i tillegg til behandling av saker nevnt i 

pkt. e), inneholde seminarer og temadiskusjoner som kan bidra til best mulig utvikling 
av organisasjonen og dens virksomhet. 

 
h) Sentralstyret har ansvaret for forberedelsene, program- utarbeidelsen og 

gjennomføringen av Landsmøtet. Sentralstyret kan be et fylkeslag stå for den praktiske 

gjennomføringen av Landsmøtet. 
 
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 fylkeslagslederne. 

Dersom en fylkeslagsleder ikke har anledning til å møte på et representantskapsmøte, 
kan fylkeslagsstyret oppnevne et annet fylkeslagsstyremedlem som møter. 

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

tilknytning til Landsmøtet (endres til) Fortrinnsvis i tilknytning til Landsmøtet og 
Høstmøtet 

 
d) Sentralstyret innkaller til representantskapsmøte. 

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

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

Sentralstyret eller uttalelser vedrørende dette. 
 

g) Ansatt organisasjonskonsulent (endres til) daglig leder 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. 
 
 
 

Paragraf 12 Risk Management (ny paragraf) 

 
Hvert fylkes- og lokallag velger på sine årsmøter, eller valgt styre utpeker, en lokal risk 
manager. I CISV Norge innehar nestleder funksjonen som nasjonal risk manager. Leder av 
CISV Norge er stedfortredende risk manager midlertidig ved behov, eller dersom nestleder 
fratrer sin posisjon før valgperioden utløper.  
 

Sentralstyret, sammen med fylkes- og lokallag, skal påse at nasjonal risk manager og de lokale 
risk managere har sertifisert trening i henhold til internasjonal standard. 
 
Risk managere skal til enhver tid følge de internasjonale og nasjonale retningslinjene for 
forebygging, håndtering og oppfølging av risk management saker.  
 
 

 


