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På RSM-høst 2015 ble det foreslått å beholde nåværende medlemssystem (levert av website), og at 

kostnader  relatert til medlemssystem heller blir brukt på å oppgradere nåværende system. Tjenestene 

som har blitt etterspurt fra leverandøren har blitt innfridd (SMS-tjeneste, tilgang for styrene til å se egne 

søkere), med unntak av avtalegiro. Per RSM-høst 2015 skulle avtalegiro i følge leverandør være oppe å 

gå i 2016.  

 

Sentralstyret/ kontoret har nylig blitt informert om at Website slet økonomisk i 2014/15 og i år, grunnet 

et tap i 2014, kombinert med lavere etterspørsel som følge av konsekvensene av oljeprisutviklingen. 

Utviklingen har dermed haltet.  

 

Det opplyses fra en ekstern konsulent hos Website om at flere organisasjoner ønsker avtalegiro, og det 

foreslåes fra Website at disse går sammen i et spleiselag for å dekke utviklingen av en 

avtalegiroløsning, som, av Website, er estimert til 80-120 timers arbeid. Dette er i tråd med ønsket fra 

tidligere Landsmøte om å bruke ressurser på å oppgradere nåværende system.  

 

Det er knyttet noe usikkerhet til Websites situasjon og videre drift av selskapet, men vi har fått oppgitt 

at prognosene er positive og flere kostnadskutt er gjennomført fra deres side. Dersom konkurs likevel 

skulle forekomme fortelles det fra leverandør at deres leveranser er virksomhetskritiske for flere av 

deres kunder, og at det dermed høyst trolig vil være stor interesse for å videreføre driften. I verste 

tilfelle, dersom driften avsluttes, skal man likevel ha mulighet til å hente ut medlemslister og andre 

lagret data ettersom servere (inludert linjer og backup) drives eksternt. Og dermed skal det ikke skje at 

hele systemet plutselig blir utilgjengelig. For å ha en dobbeltsikring mot å miste informajson om 

medlemsmassen har sentralstyret innført rutiner for månedlig lagring av en oppdatert kopi av 

medlemslisten hos sekrateriatet. 

 

Sentralstyret ønsker å innhente ytterligere informasjon slik at man på RSM Høst 2016 kan ta en mer 

informert avgjørelse om hvorvidt CISV Norge skal være med på å støtte utviklingen av avtalegiro-

funksjon hos Website, og medfølgende kostnader.   

 


