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Endring i juniorstruktur i CISV Norge
Sak innmeldt av:

Arbeidsgruppen for juniorstruktur

Forslag til vedtak:
1. CISV Norge skal ha en nasjonal juniorkomité bestående av fire representanter, hvorav
to er ledere og to er komitémedlemmer.
Representantene skal være mellom 16 og 21 år.
2. Definisjonen av en junior er: En junior er et CISV-medlem i aldersgruppen 16-21.
Økonomiske implikasjoner
1. Reise og opphold for ulike seminarer og møter som nasjonal juniorkomité skal delta på.
Sentralstyret sin innstilling:
Sentralstyret innstiller på å vedta forslaget
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Arbeidsbeskrivelse Juniorkomiteen (2 ledere + 2 medlem)
Arbeidsbeskrivelsen inneholder spesifikk informasjon for de enkelte tillitsverv i CISV. For
generell informasjon om verv i CISV, se ”infofolder i pdf” og guider på:
http://cisv.no/cisv-norge/verktøykassen/

Juniorkomiteen har sammen med utviklingsansvarlig i Sentralstyret det overordnede
ansvaret for aktivitet i aldersgruppen 16-21 i CISV Norge.
E-postadresse til komité er: junior@no.cisv.org
____________________________________________________________________
Lederenes ansvar
Lederene skal i samarbeid med sin komité sørge for at arbeidet er i tråd med CISV
Norges strategi og handlingsplan. Den gjeldende Strategi og handlingsplanen finner
du på www.cisv.no.
Lederene for komiteen har budsjettansvaret for komiteen.
I internasjonal sammenheng er lederene National Junior Representatives (NJR).
Lederene har i samarbeid med valgkomiteen ansvar for å nominere nye medlemmer
til komiteen.
Begge lederene skal delta på Landsmøtet som representanter for sin komité.
_______________________________________________________
Komiteens faste arbeidsoppgaver
Arrangere et prosjekt for aldergruppen 16-21 hvert år
Komiteen er ansvarlig for å igangsette et prosjekt og lyse ut stab. I samarbeid med
prosjektstab og sekretariatet skal komiteen planlegge og arrangere, samt søke om
midler og støtte til å gjennomføre prosjektet. Prosjektet skal baseres på et CISVs fire
hovedfokusområder (Bærekraftig utvikling, Menneskerettigheter, Mangfold, Konflikt &
Løsning).
Koordinere en aktivitet til Peace One Day
Komiteen er ansvarlig for å planlegge en aktivet for Peace One Day, og formidle en
aktivitetsmal videre til lokal- og fylkeslag. Komiteen skal følge opp og hjelpe de ulike
lagene med å gjennomføre et Peace One Day-arrangement.
Oppfølging av lokale juniorrepresentanter
Med «lokal juniorrepresentant» menes den personen i fylkes- eller lokalstyret som har
ansvar for å være i kontakt med juniorkomiteen.
Komiteen er ansvarlig for å holde kontakt med juniorrepresentanter i lokal- og
fylkeslag, og skal fungere som en hjelpe- og støttefunksjon gjennom jevnlig kontakt.
Komiteen skal formidle informasjon om nasjonale prosjekter, samt nyheter eller
annen informasjon fra IJB.
Holde sekretariatet løpende orientert
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____________________________________________________________________
Deltakelse
Overlappingsseminar (1. helg september)
Overlapping mellom nye og gamle sentralstyremedlemmer og komitéledere, samt
planlegging av det neste arbeidsåret i de nasjonale komiteene. Utarbeiding og
presentasjon av komiteenes planer og budsjett for det neste året.
Høstmøte (helg oktober)
Høstmøtet er en nettverksbyggingshelg for alle aktive medlemmer i CISV Norge.
Alle komiteer oppfordres til å ha en egen bolk på Høstmøtet minimum annethvert år.
Januarmøtet (helg januar)
Felles komitémøtehelg. Individuelle komitémøter, samtidig som man har felles
måltider og sosialt på kvelden. Rapport om komiteens arbeid til årsmeldingen
utarbeides og leveres inn ifm samlingen.
Landsmøtet (helg april)
Komitéledere deltar på landsmøtet.
NJC (første halvdel av påsken)
To fra komiteen skal delta eller være stab på NJC.
Internasjonale seminarer
Det er ønskelig at komiteen er representert på EJBM, IJBC og AIM.
____________________________________________________________________
Arrangement
Et arrangement hvert år for aldersgruppen 16-21
Komiteen er ansvarlig for å igangsette et prosjekt og lyse ut stab. I samarbeid med
prosjektstab og sekretariatet skal komiteen planlegge og arrangere, samt søke om
midler og støtte til å gjennomføre prosjektet.
Peace One Day
Komiteen er ansvarlig for å koordinere Peace One Day arrangement i fylkeslagene.
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