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Sak 14 Nedlegging av IPP-komité 
 
International People´s Project (IPP) er det nyeste programmet i CISV. I CISV Norge har 
vi lite erfaring med programmet. Programmet har blitt arrangert i CISV Norge tre ganger 
(2002, 2011 og 2013). 
 
Programmet har ikke fått fotfeste i CISV Norge, da programmet skiller seg fra de andre 
CISV program i forhold til arrangering. 
 
IPP er en aktivitet som fokuserer på et spesifikt tema. Aktiviteten har en praktisk del, der 
deltakerne jobber med et konkret prosjekt i samarbeid med en partnerorganisasjon. 
Denne partnerorganisasjonen må arrangerende fylkeslag finne og opprette en dialog med 
for å bli enige om et prosjekt med et fredsutdannende innhold. Deltakerne forbereder på 
forhånd noen aktiviteter man gjennomfører på IPPet som har tilknytning til prosjektet og 
det vil også være seminar og aktiviteter som blir organisert av partnerorganisasjonen 
og/eller andre eksperter. Resten av gruppen har da mulighet til å utveksle ulike meninger 
rundt prosjektet sitt tema. Deltakerne på et IPP er alle over 19 år, og det kan være fra en 
til fem deltagere fra samme land, minimum 15 maksimum 25 deltakere. 
 
Sentralstyret har de siste årene prøvd å finne strategier for å øke interessen hos fylkeslag 
til å arrangere IPP, ved  blant annet å legge frem forslag for RSM om at IPP skal være et 
poenggivende program i leirsyklusen. Det har ikke lyktes å få opp engasjementet og 
parallelt har vi opplevd synkende søkermasse blant deltakere til programmet. 
I likhet med de andre programmene har IPP hatt en egen programkomité i 
organisasjonen, men pga lite arrangementer i CISV Norge og få søkere har denne 
komiteen hatt liten/ingen arbeidsmengde. Arbeidet har bestått av å fordele norske IPP 
søkere på internasjonale arrangement. 
 
Sentralstyret mener det er unødig bruk av ressurser (menneskelig og økonomisk) å ha en 
komité bestående av to medlemmer for å fordele søkere til IPP programmet, og mener 
denne jobben kan ligge under programansvarlig i sentralstyret. 
 
Sentralstyret ønsker derfor å legge ned IPP-komiteen og overføre fordeling av IPP 
deltakere og kommunikasjon med disse til programansvarlig. 
 

Forslag vedtak:  

 
IPP-komiteen legges ned med umiddelbar virkning og ansvaret med fordeling og 
kommunikasjon med søkere og deltakere overføres til programansvarlig i sentralstyret. 


