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Målet til Sentralstyret er langsiktighet og en jevn fordeling av barneleir og step up. Det er viktig med 

forutsigbarhet og stabilitet både for organisasjonen somhelhet og for det enkelte fylkeslag. 

For stor svingning i antallet arrangerte programspesifikke leire vil få innvirkning på antall innbydelser vi 

får til det tilsvarende programmet de neste årene. Noe som kan medføre at enkelte år vil i få færre 

invitasjoner til enkeltprogram noe som kan gjøre at fylkeslag ikke kan ta ut delegasjoner i henhold til 

ønsker på RSM 

Svingninger i antall leire vil også gi svingninger i regning fra IO, dette kan påvirke avgiftsberegningen fra 

CISV Norge til fylkeslag. Det kan medføre at delegasjonsavgiften kan variere stort fra år til år. 

For store svingninger i antall arrangerte barneleire vil også føre til stor variasjon i tildelingen av JC 

plasser. Dette kan føre til at enkelte av de største fylkeslagene ikke vil få like mange JC plasser som de 

har krav på i henhold til retningslinjene for tildeling av JC plasser. 

Sentralstyret hadde også en bekymring for 2017 da vi lå an til 4 barneleire og 4 step up`er etter 

ønskesyklus (Alternativ B). Sentralstyret har valgt å flytte Østfold over på en toårs syklus og 

fremskynder dermed barneleiren i 2018 til 2017. 

 

Sentralstyret har tatt hensyn til Telemark sitt ønske om arrangement av step up, men vi har lagt inn en 

barneleir som hver tredje leir da vi fortsatt tenker det er nyttig med erfaring i å arrangere begge 

program. 

 

Sentralstyret har rokert ved Hedmark sin leirsyklus, de får to step up arrangement etter hverandre for å 

få en jevn fordeling av antall barneleire og step up leire i Norge. 

 

 

Avlysningsgebyrer: 

Type endring Når Bot (med utgangspunkt i 

en pundkurs på 12) 

 

    

Endre dato for leir Til og med 15. 

november 

0 kr.  

 Fra og med 16. 

november til og med 

15. januar 

3000 kr.  

 Fra og med 16. januar 6000 kr.  

Avlyse leir (alle 

leirarrangement bortsett 

fra YM) 

   

 Fra og med 2. juni til og 

med 15. september 

året før leiren skal 

arrangeres 

600 kr. Hvorfor CD, et 

stabsmedlem og 

leirsted skal være 

på plass vår rsm 

året før leiren skal 

arrangeres 

 Fra og med 16. 

september året før 

leiren skal arrangeres til 

og med 15. januar året 

leiren skal arrangeres. 

6000 kr. Hvorfor hele 

staben skal være 

på plass til høst 

rsm året før leiren 

skal arrangeres 

 Fra og med 16. januar 

frem til leiren skulle 

begynt. 

9000 kr.  

 

YM har litt andre bøter avhengig av når på året de arrangeres i forhold til når de leiren blir avlyst. 

Forandres datoene på en leir, eller blir en leir avlyst så vil boten tilfalle det arrangerende fylkeslag og 

ikke CISV Norge sentralt. 

 


