Årsberetning CISV Norge 2014

ÅRSBERETNING 2014 (01.01.2014 – 31.12.2014)
CISV NORGE
STYRET M.M.
Sentralstyret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder (tom. 01.08.2014)
Nestleder (fom. 01.08.2014)
Programansvarlig
Økonomiansvarlig (tom. 01.08.2014)
Økonomiansvarlig (fom. 01.08.2014)
Utviklingsansvarlig (tom. 01.08.2014)
Utviklingsansvarlig (fom. 01.08.2014)
Vara (tom. 01.08.2013)
Vara (fom. 01.08.2013)

Ine Annett Jomaas
Knut Ziesler
Anne Kristine Giltvedt
Morten Fossmellem
Håvard Tangvik
Tor Gunnar Saakvitne
Anne Kristine Giltvedt
Jonas Lillemoen Skaalerud
Hanne Løge
Katherine Pedersen

Trøndelag
Oslo&Akershus
Østfold
Finnmark
Trøndelag
Hordaland/Bergen
Østfold
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland/Os

Landsmøtet ble avholdt 04.-06.04.2014 på Rica Victoria Hotell, Lillehammer, Oppland.
Representantskapsmøte ble avholdt 06.04.2014 (Rica Victoria Hotell, Lillehammer i forbindelse
med Landsmøtet) og 25.-26.10.2014 (Comfort Hotel Runway, Gardermoen i forbindelse med
Høstmøtet).
Sentralstyret har hatt totalt 13 møter: ett under Januarmøtet, ett i forkant av Landsmøte 2014,
ett i forkant av RSM i oktober, ett under Overlappingsseminaret, syv møter via
telefonkonferanse, ett møte i Valdres og ett i Oslo.

ØKONOMI
CISV Norge er en frivillig organisasjon som driver sin økonomi med mål om å gå i null hvert år.
Det er daglig leder og sekretariatet som har ansvar for den daglige driften, mens
økonomiansvarlig i Sentralstyret som har det overordnede ansvaret sammen med resten av
Sentralstyret.
I 2014 vedtok Sentralstyret, med støtte fra RSM, å føre gamle fordringer som tap. Dette var
fordringer som var over 10 år gamle og hvor det ikke forelå noen dokumentasjon. Fra 2012 til
2014 var disse fordringene redusert fra 274.701,87 kr til 155.400,21 kr. Den resterende
summen er nå ført som tap og fordringskontoen er nå i 0.
Årsregnskapet 2014 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Resultatet for
regnskapsåret 2014 viser et overskudd på 181.245,92 kr.
For regnskapsåret 2013 valgte CISV Norge å periodisere alle inntekter og utgifter som gikk
over to regnskapsår. Dette resulterte i et større underskudd for 2013 da dette ikke var gjort
tidligere. I 2014 fortsatte CISV Norge å periodisere og resultatet reflekterer nå drift for hele
regnskapsåret.
CISV Norge føler at regnskapet for 2014 for første gang på mange år et regnskap som
reflekterer drift av organisasjonen og hvor balansen reflekterer faktiske eiendeler, egenkapital
og gjeld. Det har foregått en opprydning av økonomien de siste tre årene og det er nå en sunn
og ansvarlig drift av CISV Norges økonomi.
CISV Norge har til daglig én fast ansatt i sekretariatet, én 40% prosjektstilling og to EVSere på
ett-årig kontrakt og arbeidsmiljøet anses godt. Organisasjonen har en mannlig ansatt og en
kvinnelig ansatt. Sentralstyret består av to kvinnelige medlemmer (hvorav én er styreleder) og
tre mannlige medlemmer og likestilling sentralt anses oppnådd.
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NATIONAL ASSOCIATION REPRESENTATIVE – ÅRSRAPPORT
Ved omlegging av den internasjonale strukturen AIM (Annual International Meeting) 2013
opphørte rollen som en nasjonal trustee. En ny rolle ble innført: nasjonal representant (NAR).
Ved landsmøtet 2014 var innholdet i gitt rolle fortsatt uklar. Sentralstyret la derfor fram forslag
til landsmøtet 2014 om å avvente endring av vedtekter og la leder fungere i rollen som NAR
fram til landsmøte 2015. Landsmøte støttet forslaget.
I påsken 2014 ble det arrangert de første regionale møtene etter omleggingen av ny struktur.
Det regionale møtet er en etterfølgelse av European Trustee Gatering (ETG). Det regionale
møtet fant sted i Manchester 17.-21.april. Knut Zeisler og Ine Jomaas deltok fra CISV Norge.
Møtet ble brukt til å definerer rammer for det regionale møtet. CISV Internasjonal er delt i tre
regioner der CISV Norge befinner seg i den største av disse, og omfavner
Europa/Midtøsten/Afrika. Møtet ble også brukt til å diskutere hva en nasjonal representant skal
være og hvilke forventninger som ligger innad i regionen til den nye strukturen og hva vi
ønsker ut av et regionalt møte.
Sommeren 2014 ble det for første gang avhold elektronisk avstemning på kandidater til det
internasjonale Governing Board via internett. Oktober 2014 ble første avstemming avholdt på
saker som krevde avstemming av medlemslandene: Revisor, obligatorisk felles forsikring for
alle og flytting av måned for Global Conference 2018, første ble vedtatt mens de to sistnevnte
fikk ikke nok stemmer. CISV Norge har avlagt stemmer i begge de nevnte elektroniske
avstemmingene. Den generelle oppslutningen har vist en relativ lav deltagelse fra
medlemslandene.
Det første fulle året for den internasjonale strukturen har handlet mye om å finne form og
praktisk gjennomføring av beslutningene fra AIM 2013. Det har tydeliggjort noen utfordringer i
strukturen som internasjonalt har brukt året på å jobbe med. I tillegg har ny struktur åpnet
muligheten for å se med nye øyne på CISV sine målsetninger, fokusområder, vekstmuligheter
og lokalisasjon av det internasjonale kontoret. Det er ikke sikkert det vil komme endringer på
disse områdene, men det er nedsatt diverse prosjektgrupper som ser på dette, og som
potensielt vil komme med endringsforslag i løpet av 2015.

NATIONAL RISK MANAGER – ÅRSRAPPORT
Risk Management er et voksende område innen CISV, noe som også påvirker måten CISV
Norge jobber med Risk Management på. Ved AIM 2013 ble det vedtatt at innen utgangen av
2015 skulle alle lag og nasjonale organisasjoner ha en risk manager og denne skulle ha
sertifisert trening.
CISV Internasjonal ansatte februar 2014 en Risk Manager ansvarlig ved det internasjonale
kontoret. Vedkommende, sammen med regionale koordinatorer har en løpende dialog med den
nasjonale risk manageren. Incedent Report Issues (IRF) følges opp og nasjonalt rapporterer
tilbake på oppfølging av større IRF-saker. Det var en del større og kompliserte saker sommeren
2014 som tok mye av leders/risk managers og resten av sentralstyrets tid både i løpet av
sommeren og utover høsten.
Også i 2014 ble det arrangert Risk Managment-trening i forbindelse med Høstmøtet. Nok en
gang var det Siri Tórgarð/Færøyene/International Training and Quality Assurance Comittee som
holdt treningen. 15 deltok fra 12 fylkes- og lokallag, inkludert to medlemmer av
utdanningskomiteen og nestleder i Sentralstyret.
Sentralstyret ser fram til samarbeidet med lokale risk managere i tiden som kommer.
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MEDLEMMER FYLKESLAG/LOKALLAG
Medlemstallet var 3052 pr. 31.12.2014 hvorav 1931 er under 26 år mot 2842 pr. 31.12.2013
hvorav 1807 er 26 år og yngre.1
CISV Norge består i dag av 14 fylkeslag med til sammen offisielt 22 lokallag (fylkeslag uten
lokallag regnes her som et lokallag). I tillegg har vi ett sovende fylkeslag, Møre&Romsdal.
Totalt medlemstall og antall 26 år og yngre pr. 31.12.2014 i parentes:
Buskerud (122/74), Finnmark (58/34), Hedmark (68/41), Askøy (52/35), Bergen (439/280),
Breiviken (16/8), Nordhordland (50/36), Os (104/71), Sunnhordland (103/69), Voss (71/43),
Møre&Romsdal (sovende) (27/15), Oppland (109/78), Asker & Bærum (176/107), Follo
(81/53), Oslo (289/191), Rogaland (198/110), Sogn & Fjordane (130/71), Telemark (98/49),
Troms (92/61), Trøndelag (310/207), Vest-Agder (158/101), Vestfold (126/84), Østfold
(173/111).

1

CISV Norge har tidligere brukt U-27 år når man teller unge medlemmer. Da både LNU og
Fordelingsutvalget teller U-26 så har vi i denne årsberetningen valgt å endre dette for å bedre reflektere
tall vi bruker i ulike søknader (Driftstøtte og Frifond).
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CISV PROGRAM 2014
EGNE LEIRER OG PROSJEKTER
Det ble arrangert seks internasjonale barneleirer i Norge sommeren 2014:
Hordaland Askøy:
Leirleder:
Bobit Manzano/Filippinene
Stabsmedl.:
Sigrid Riverts, Renate Jacobsen, Jostein Jørgensen
Oslo&Akershus:
Leirleder:
Trine Flinder Johannesen
Stabsmedl.:
Mathilda Lindberg/Sverige, Lidia Loria/Costa Rica, Oda Nissen, Kristoffer
Monsen
Rogaland:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Oppland:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Troms:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Vest-Agder:
Leirleder:
Stabsmedl.:

Christer Brå Johansen
Henrik Bie, Anne Beate Lilletvedt, Julia Rubin/Sverige, Dina Riis Kallmann
Lars Reiten
Elsa Veronica Berg Christiansen, Ingrid Sauvage, Agustar Tridasmen/Indonesia,
Idunn Mostue
Jonathan Bett Field/USA
Hatice Utktu/Tyrkia, Sehrish Khan/USA, Christoffer Sveum, Daniel Halvorsen,
Gaute Reil Conradi
Marte D. Johansen
Per-Helge Silseth, Kathrine Vaage Svendsen, Jelena Ostoich/Bulgaria

Det ble arrangert fire internasjonale Step Up i Norge sommeren 2014:
Hedmark:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Trøndelag:
Leirleder:
Stabsmedl.:
Bjørkøy

Morten Fossmellem
Johanne Storbekken, Snorre Faaberg, Kim Ensrud
Guro Vasseljen
Julie Stabursvik, Anders Kristiansen/Danmark, Julia Sheldon/Canada, Håvard

Hordaland/Bergen:
Leirleder:
Kristine Angelvik
Stabsmedl.:
Kristine Nygaard, Eirin Skaftun, Kristian Bygnes
Vestfold:
Leirleder:
Stabsmedl.:

Mikkel Stokke
Thomas Litherland, Beatrice Basaldella/Italia, Trygg Stokke

Det ble arrangert én Seminarleir i Norge 2014:
Hordaland/Sunnhordland:
Leirleder:
Reinhard Wogg/Østerrike
Stabsmedl:
Jack Revell/Storbritannia, Liv Kristina Moshuus, Oda Johansen Longvanes,
Hanne Løge

Side 4 av 16

Årsberetning CISV Norge 2014

Det ble arrangert ett Internasjonalt Youth Meeting i Norge 2014:
Hordaland/Os
Leirleder:
Katherine Pedersen
Stabsmedl:
Susanne Hogen Kippersund, Marion Pedersen, Ingrid Selvik Henriksen
Det ble arrangert seks mosaikkprosjekter i 2014:
Finnmark - Verden i Alta
50 deltakere og 10 ledere
Hordaland/Bergen – Verden i Bergen
86 deltakere og 34 ledere (fordelt på tre arrangement)
Rogaland - Verden i Stavanger
17 deltakere og 3 ledere
Sogn & Fjordane - Verden i Sogn
16 deltakere og 10 ledere
Hordaland/Sunnhordland – Verden på Stord
25 deltakere og 5 ledere
Oslo&Akershus – Verden i Skedsmo
25 deltakere og 14 ledere
I alt utgjør dette 219 deltakere og 76 ledere

INTERNASJONALE DELEGASJONER
BARNELEIR
CISV Norge har i perioden deltatt med delegasjoner på 48 internasjonale barneleirer.
Det var fem vinterleirer (leirstart i 2014).
Delegasjonene fordeler seg slik:
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland

Oppland
Oslo&Akershus
Rogaland
Sogn&Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Finland/Tampere
Østerrike/Wien
Frankrike/Provence, Brasil/Belo Horizonte, Mexico/Mexico City 2
Danmark/Amager, Finland/Naantali, Norge/Oppland, Sverige/Strangnås,
Færøyene/Torshavn, Tyskland/Hamburg, Storbritannia/Manchester,
Nederland/Amsterdam, Spania/Barcelona, Canada/Waterloo,
USA/Northeast Ohio, Brasil/San Jose Dos Campos, Brasil/Sao Paulo 1,
Mexico/Mexico City 1, Filippinene/Cebu
Norge/Vest-Agder, Costa Rica/San Jose, Ecuador/Quito
Norge/Rogaland, Italia/Gorizia, Brasil/Sao Paulo 2, Colombia/Medellin,
Costa Rica/San Jose, Mexico/Queretaro
Norge/Troms, Italia/Roma
Danmark/Roskilde
Portugal/Lisboa, Japan/Tokai
Norge/Hordaland/Askøy, El Salvador/El Salvador
Sverige/Helsingborg, Tyskland/München, Italia/Ferrara, USA/Dallas Ft.
Worth, Egypt/Kairo, India/Lucknow
Norge/Oslo&Akershus, USA/Detroit
Danmark/Aalborg, Frankrike/Ille de France,
Canada/Ottawa, USA/Cincinnati

I alt utgjør dette 192 barn og 48 delegasjonsledere
Det deltok 36 norske juniorledere på de internasjonale barneleirene.
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INTERCHANGE
CISV Norge deltok på fire Interchange:
Oslo&Akershus
Hordaland/Bergen
Trøndelag
Vestfold

Italia – 8 deltakere + 1 leder
Østerrike – 6 deltakere + 1 leder
Frankrike – 6 deltakere + 1 leder
USA – 6 deltakere + 1 leder

Totalt: 26 ungdommer, 4 ledere
STEP UP
CISV Norge har i perioden deltatt på 20 Step Up. Det var fire vinterleirer (leirstart i 2014).
Delegasjonene fordeler seg slik:
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Oppland
Oslo&Akershus
Rogaland
Sogn og Fjordane
Telemark
Troms
Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Norge/Hordaland/Bergen
Romania/Bucaresti
Finland/Lappeenranta, Norge/Trøndelag, Norge/Vestfold,
Italia/Padova
Luxembourg/Luxembourg, Colombia/Bogota
Argentina/Buenos Aires
Canada/Victoria
Portugal/Lisboa
Norge/Hedmark
Filippinene/Bacalod
Brasil/Araraquara, Guatemala/Guatemala City
Italia/Modena, Brasil/Rio de Janeiro
USA/Brandywine Valley, Costa Rica/Costa Rica
USA/Miami County

Totalt deltok 80 ungdommer og 20 ledere på Step Up i 2014.
SEMINARLEIR
CISV Norge hadde 14 deltakere fordelt på 9 Seminarleire i Brasil, Finland, Spania, Nederland,
Norge, Indonesia, Tyskland, Canada, Polen.
Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Buskerud, Hordaland, Oslo&Akershus, Rogaland,
Telemark, Trøndelag og Østfold.
YOUTH MEETING
På Youth Meeting påsken 2014 deltok:
6 ungdommer 14-15 år og leder
6 ungdommer 14-15 år og leder
2 ungdommer 16-18 år

Sverige/Halmstad
Norge/Hordaland
Italia/Milano

På Youth Meeting julen 2014/2015 deltok:
6 ungdommer 12-13 år og leder
2 ungdommer 16-18 år
2 ungdommer 16-18 år
2 ungdommer 16-18 år

Nederland/Amsterdam
Tyskland/Kiel
Sverige/Båstad Bjäre
USA/Michigan City

I perioden deltok totalt 26 ungdommer og 3 ledere på Youth Meeting.
Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Buskerud, Hordaland, Oslo&Akershus, Rogaland,
Trøndelag, Troms, Østfold, Vest-Agder
IPP (International People’s Project)
På IPP 2014 deltok:
2 deltakere på prosjekt i Brasil og 1 deltaker på prosjekt i Egypt
Deltakerne var fra følgende fylkeslag: Oslo&Akershus, Vestfold, Vest-Agder
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OPPSUMMERING
Totalt utgjør dette for Barneleir inkl. juniorledere, Interchange, Step Up, Seminarleir, Youth
Meeting, IPP og Mosaikk 560 deltakere og 242 JC/ledere/stab.
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DELTAKELSE PÅ MØTER – SEMINARER – WORKSHOPS
INTERNASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Storbritannia 17.04-21.04.2014
Deltakere fra CISV Norge på TTT: Per-Helge Silseth/Vest-Agder, Anne Kristine Giltvedt/Østfold
Deltakere fra CISV Norge Seminarleir: Liv Kristina Moshuus/Buskerud, Hanne Løge/Rogaland,
Oda Johansen Longvanes/Sogn&Fjordane
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Latvia 28.05.-01.06.2014
Deltakere fra CISV Norge på Risk Manager trening: Ine Annett Jomaas/Trøndelag
Deltakere fra CISV Norge på TTT: Sigrid Elena Hauge/Hordaland/Bergen, May-Linn
Orkelbog/Oslo&Akershus
REGIONAL TRAINING FORUM arrangert i Polen 07.11-11.11.2014
Deltakere fra CISV Norge på Chapter Development: Silje Christine Andersen/Oslo&Akershus,
Herman Johre/Oslo&Akershus
EUROPEAN JUNIOR BRANCH MEETING arrangert i Hellas 16.04-21.04.2014
Deltakere fra CISV Norge: Helene Bing/Buskerud, Idunn Mostue/Trøndelag, Line
Undset/Rogaland
BIG EUROPEAN-AFRICAN-MIDDLE EASTERN MEETING (BEAM) arrangert i Storbritannia
17.04-21.04.2014
Deltakere fra CISV Norge: Knut Ziesler/Oslo&Akershus, Ine Annett Jomaas/Trøndelag
INTERNATIONAL JUNIOR BRANCH CONFERENCE (IJBC) arrangert i Østerrike 02.0807.08.2014
Deltakere fra CISV Norge: Idunn Mostue/Trøndelag, Helene Bing/Buskerud, Ellinor
Bogen/Trøndelag
ANNUAL INTERNATIONAL MEETING (AIM)
Det ble ikke arrangert AIM i 2014. AIM er erstattet av Global Conference som arrangeres hvert
tredje år. Den første Global Conference er i Norge i 2015.
INTERNASJONALE VERV
I 2014 hadde følgende norske CISVere internasjonale verv:
Training and Quality Assurance Regional Delivery Team
Educational Programmes Regional Delivery Team
Educational Programmes Regional Delivery Team
Global Conference Working Group
International Junior Branch Team (frem til 21. sep 2014)

Freja Lina Huhle/Oslo&Akershus
Inger Berit Hagen/Hordaland
Jenny Sulland/Hordaland
Jostein Sydnes/Hordaland
Liv Kristina Moshuus/Buskerud

Totalt utgjør dette 18 seminar- og møtedeltakere og 5 medlemmer med verv i CISV
International.
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NASJONALE MØTER – SEMINARER - WORKSHOPS
Januarmøtet arrangert i Oslo/Fredshuset 11.-12.01.2014
Seminaret var beregnet på Sentralstyret og komitémedlemmer.
Det var 30 deltakere.
Kurs for tillitsvalgte
arrangert på Park Inn Hotel, Gardermoen 18.-19.01.2014.
Det var 10 deltakere og 3 kursledere.
Stabstreningsseminar (STAS) arrangert i Oslo/Fredshuset 21.-23.02.2014
Det var 41 deltakere og 4 stabsmedlemmer
Ledertreningsseminar LTS Vest (Barneleir og StepUp) arrangert på Lønningstrand
07.-09.03.2014
Det var 45 deltakere og 4 stabsmedlemmer
Ledertreningsseminar LTS Øst (Barneleir, Interchange og Youth Meeting) arrangert på
Nordseter skole, Oslo 14.-16.03.2014
Det var 50 deltakere og 5 stabsmedlemmer
Step Up Delegattrening Vest (SUDT Vest) arrangert på Lønningstrand 21.03-23.03.2014
Det var 38 deltakere og 4 stabsmedlemmer
Step Up Delegattrening Øst (SUDT Øst) arrangert på Bøleråsen skole, Ski 28.0330.03.2014
Det var 68 deltakere og 5 stabsmedlememmer
Landsmøte 2014 arrangert på Rica Victoria Hotell, Lillehammer, Oppland, 04.-06.04.2014 Det
var 68 deltakere inkludert sentralstyret.
RSM – VÅR arrangert på Rica Victoria Hotell, Lillehammer, Oppland, 06.04.2014.
Det var 28 deltakere inkludert sentralstyret.
NJC (National Junior Camp) 2014 arrangert på Lønningstrand 11.-16.04.2014
Det var 35 deltakere og 6 stabsmedlemmer
Leirlederseminar arrangert på Skarnes, Hedmark, 30.05-01.06 2014
Det var 7 deltakere og 3 stabsmedlemmer
Overlappingsseminar arrangert på Fredshuset, Oslo 22.08-.24.08.2014
Seminaret var beregnet på Sentralstyret (inneværende år og fjoråret) og komitémedlemmer.
Det var 30 deltakere.
NEO – Nettverk, Engasjement og Oppfølging arrangert i Oslo/Nordseter Skole 19.21.09.2014
Det var 59 deltakere og 5 stabsmedlemmer
Høstmøte 2014 arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 24.-26.10.2014.
Det var totalt 107 deltakere på de ulike kursene/seminarene og på RSM.
RSM – HØST arrangert på Comfort Hotel Runway 24-25.10.2014 i forbindelse med Høstmøtet.
Det var 20 deltakere inkludert sentralstyret.
Leir kick-off seminar arrangert på Comfort Hotel Runway, Gardermoen 24.-25.10.2014 i
forbindelse med Høstmøtet. Det var 12 deltakere og 2 kursledere.
Risk Management arrangert på Comfort Hotel Runway 24.-26.10.2013 i forbindelse med
Høstmøtet.
Det var 15 deltakere og 1 kursleder.
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OPPSUMMERING
Totalt utgjør dette 616 seminar- og møtedeltakere og 42 kursledere/stabsmedlemmer.

DELTAKELSE I ANDRE ORGANISASJONER
CISV Norge har i perioden vært medlemsorganisasjon i:
-

LNU – Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Frivillighet Norge
Norges Fredsråd
FN Sambandet
Studieforbundet for Næring og Samfunn

Verv og representasjon i andre organisasjoner for CISV Norge:
Styret i Norges Fredsråd: Andreas Mjelva/Sekretariatet
Medlemmer i LNU sin arbeidsgruppe for:
- Nord/Sør Spørsmål:
Andrea R. Stangeland Hordaland/Bergen
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ORGANISASJONEN FORØVRIG
SENTRALSTYRETS RAPPORT
2014 har vært nok et aktivt år for sentralstyret.
Sentralstyrets sammensetning i 2014 har vært:
Leder
Nestleder (tom. 01.08.2014)
Nestleder (fom. 01.08.2014)
Programansvarlig
Økonomiansvarlig (tom. 01.08.2014)
Økonomiansvarlig (fom. 01.08.2014)
Utviklingsansvarlig (tom. 01.08.2014)
Utviklingsansvarlig (fom. 01.08.2014)
Vara (tom. 01.08.2013)
Vara (fom. 01.08.2013)

Ine Annett Jomaas
Knut Ziesler
Anne Kristine Giltvedt
Morten Fossmellem
Håvard Tangvik
Tor Gunnar Saakvitne
Anne Kristine Giltvedt
Jonas Lillemoen Skaalerud
Hanne Løge
Katherine Pedersen

Trøndelag
Oslo&Akershus
Østfold
Finnmark
Trøndelag
Hordaland/Bergen
Østfold
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland/Os

I 2014 fortsatte Sentralstyret å ha fokus på regnskapssituasjonen til CISV Norge. CISV Norge
har gjennom flere år benyttet én måte å framstille budsjett og en annen for regnskapsføring.
Det har gjort det vanskelig å drive budsjettstyring av driften. Tor Gunnar Saakvitne videreført
arbeidet til Håvard Tangvik med å sammenstille budsjett og regnskap – et omfattende arbeid
som Sentralstyret har hatt god hjelp av daglig leder og regnskapsfører ved Fredshuset til å
arbeide med. Trond Magnus Berg/Hordaland har også vært en verdifull ressurs i dette
forbedringsarbeidet.
Etter flere år med utfordringer med skiftende revisorer i tiden hos KPMG Bergen, ble det
vedtatt på RSM høsten 2014 å bytte revisor til Christiania Revisjon, et mindre Oslo-basert
firma. Førsteinntrykket fra samarbeidet på slutten av året er positivt og vi ser fram til tettere
dialog med revisor framover.
Samarbeidet med CISV Colombia fortsetter og i 2014 var vi inne i vårt femte år med
samarbeid. Utvekslingsprosjektet 2013/14, The Divers, gjennomgikk større utfordringer ved at
et medlem trakk seg midtveis i prosjektet. I mars 2014 ble et annet medlem nødt til å trekke
seg grunnet sykdom. Dette medførte at prosjektgruppen fullførte de siste to månedene med
bare to av de fire opprinnelige prosjektdeltakerne. Et krevende arbeid, men som de resterende
deltakerne håndterte på en god måte, med god hjelp fra Sekretariatet og Camila Barrera
Daza/Rogaland. Høsten 2014 var starten for en ny gruppe, The Jirafa Project. Samarbeidet med
CISV Hordaland ble satt i fokus og styrket. Prosjektgruppen var involvert i en rekke aktiviteter
innad i Hordaland, samt aktiviteter på nasjonale seminarer som NEO og Høstmøtet hvor de fikk
meget gode tilbakemeldinger.
Etter underkant av ett år som prosjektkoordinator/informasjonskonsulent fratredde Eirik Minde
sin 40 % stilling. Stillingen ble utlyst og vi fikk inn flere gode søknader. Valget falt på Inger
Berit Hagen/Hordaland. Inger Berit startet i sin stilling april 2014. Hun har lang erfaring fra
CISV Hordaland, nasjonale og internasjonale verv og er en ressurs på informasjonssiden som vi
tror samtlige fylkeslag vil ha stort utbytte av.
2014 skulle bli året med et nytt internasjonalt samarbeidsprosjekt. Ved utgangen av 2013 lå
forholdene til rette for et nytt juniorsamarbeid med CISV Jordan. Dette var et juniordrevet
prosjekt og man hadde gjennomført innledende møter og planer. I 2014 introduserte
regjeringen en egen liste over hvilke land de ønsket å fokusere på. Jordan falt ut av listen,
støtten frafalt og det nye samarbeidet mellom juniorene ble skrinlagt.
En annen uforutsett og vanskelig situasjon inntraff i juli måned. Nettsiden til CISV Norge har de
senere årene hatt en sterk vekst i antall besøk. Tidspunkt rundt søknadsfrister og sommer er
topperioder for antall besøkende. En veldig lei situasjon oppsto da nettsiden midt i juli måned
fikk en overbelastning og nedetid på hele fem dager. Vi har tusenvis av besøk fra ulike land på
våre leirblogger. Fem dagers nedetid forårsaket belastning for staber som ble kontaktet av
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bekymrede foreldre. Nedetiden var uheldig og noe vi ønsker å forhindre i fremtiden. CISV
Norge har derfor gjort tiltak i ettertid for å unngå og havne i denne situasjonen igjen.
En gledelig utfordring sentralstyret har hatt i 2014 er at vi på starten av året satt i situasjonen
med rekordmange søker til de utlyste EVS stillingene (Europeen Volenteer Service). Hele 70
personer søkte på stillingene. Sabine Enko/Østerrike og Diana Dragieva/Bulgaria avsluttet sin
EVS-periode sommeren 2014 etter ett år med mye engasjement i arbeidet. Vi takker for
arbeidet de har gjort på kontoret, nasjonale samlinger, møter og gjennom diverse prosjekt. Av
de rekordmange søkerne ble Emanuele Fiocco/Italia og Joanna Lewandowska/Polen valgt. De
kom tidlig inn i arbeidsoppgavene sine og har vist stor kapasitet, lærevilje og behjelpelighet i
store og små prosjekter. Tidligere EVS-volontører, Andrea Barna (2012/13) og Diana Dragieva
(2013/14), har valgt å henholdsvis jobbe og studere i Norge og har hatt en mentor-rolle for de
nåværende EVS-volontørene. Andrea hadde også denne rollen for Sabine/Diana. Dette har vist
seg å være en god trygghet og støtte, spesielt i oppstarten av perioden da det er mye å sette
seg inn i. EVS-prosjektet 2013/2014 er også nominert til EU-prisen «Most Inspiring Youth
Project».
På landsmøtet 2014 ble det foreslått og vedtatt et prosjekt om å lage en dokumentarfilm om
CISV. Prosjektet ble ledet av Lars Reiten/Oppland og Liv Mari Ulla Mortensen/Telemark.
Johanne Hoffart/Oslo&Akershus sto for filming og redigering. Filmingen ble hovedsaklig
gjennomført på Ragnarok Village/Oslo&Akershus i løpet av sommeren og fulgte en delegasjon
fra Vest-Agder. Resultatet ble en 20 minutters dokumentar som ble lansert på Høstmøtet der
deltakere ble oppfordret til å dele denne på sosiale medier. ”Sow a Seed” hadde ved utgangen
av 2014 blitt sett mer enn 5000 ganger i mer enn 70 land og er brukt blant annet til
rekruttering av ledere (videoen er sett på Finn.no mer enn 200 ganger).
Global Conference blir arrangert for første gang i august 2015 på Sundvollen hotell. I 2013 ble
det opprettet en arbeidsgruppe som har jobbet aktivt det siste året. Arbeidsgruppen består av
Jostein Sydnes/Hordaland/Sunnhordland (leder), Henrik Arvidsson/Hordaland/Bergen (PR),
Jenny Sulland/Hordaland/Bergen (innhold 1), Liv Kristina Moshuus/Buskerud (innhold 2) og
Andre Skeie/Oslo&Akershus (finans). I tillegg til dette har Emanuele Fiocco og Johanna
Lewandowska fra sekretariatet bistått arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har også jobbet direkte
opp mot CISV International.
SEKRETARIATET
Andreas Mjelva har vært ansatt som daglig leder for CISV Norge. Den faste arbeidstiden har
vært 37,5 t/uke. Andreas har deltatt på ulike møter i Frivillighet Norge, LNU og Aktiv Ungdom.
Han sitter også i styret til Norges Fredsråd. Andreas Mjelva har også vært på planleggingsmøte
i Colombia for Fredskorps-prosjektet med CISV Colombia 2013/2014.
Hovedoppgaver for Sekretariatet har i perioden vært kontakt med fylkeslagene, praktisk
organisering av kurs/seminar, oppfølging av medlemsregister og nettsider, håndtering av
søknader for 2014 og effekter 2014, regnskapsføring, kontakt med myndigheter og andre
organisasjoner.
I tillegg har Sekretariatet koordinert og fulgt opp ulike prosjekter i regi av CISV Norge.
T.o.m. 30.06.2014 har Diana Dragieva/Bulgaria og Sabine Enko/Østerrike vært EVSpraktikanter på sekretariatet. Deres hovedoppgaver har vært praktisk organisering av
kurs/seminar, bistå med medlemssystemet, informasjonsarbeid samt personlige prosjekter.
Deres prosjekter har blant annet vært å utvikle en online kokebok for leirer og utvikle materiale
for lederrekruttering. Sabine Enko er også medlem av Educational Programmes Regional
Delivery Team. Diana Dragieva var også delegasjonsleder for CISV Hedmark sin delegasjon på
Step Up i Romania sommeren 2014.
F.o.m. 15.08.2014 har Joanna Lewandowska/Polen og Emanuele Fiocco/Italia vært EVSpraktikanter på sekretariatet. Deres hovedoppgaver har vært praktisk organisering av
kurs/seminar, bistå med medlemssystemet, informasjonsarbeid samt personlige prosjekter.
Deres prosjekter har blant annet vært å utvikle et nytt brettspill for CISV som skal ferdiggjøres
høsten 2015. I tillegg har de bistått arbeidsgruppa for Global Conference med planlegging av
Global Conference.
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KOMITEER
Følgende nasjonale komiteer underlagt Sentralstyret har vært i funksjon i arbeidsperioden:
ORGANISASJONSUTVIKLING
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2014 bestått av Ingrid Selvik
Heniksen/Bergen/Hordaland, Marie Aamnes Mostue/Trøndelag og Ingrid Louise
Grøndtvedt/Trøndelag. Fra 01.08.2014 har komiteen bestått av Ole Martin Kyllo/Vest-Agder.
Dessverre har man ikke klart å skaffe komitémedlemmer til komiteen.
18-19. januar 2014 ble det arrangert Kurs for tillitsvalgte på Park Inn Hotel, Gardermoen. Det
var 10 deltakere og 3 kursledere.
I 2014 ferdigstilte Organisasjonsutviklingskomiteen Foreldretreningsguiden med hjelp fra
komiteene og tidligere komitémedlemmer.
Organisasjonsutviklingskomiteen deltok på Høstmøte 2014 hvor de hadde en bolk om Strategiog Handlingsplanen 2016-2018 og en bolk om foreldretrening.
Hovedarbeidet etter Høstmøte bestod hovedsaklig av samarbeid med Sentralstyret med å
forberede neste periodes Strategi- og Handlingsplan.
Generelt har det vært en utfordring for Organisasjonsutviklingskomiteen med bare ett medlem.
UTDANNING
Komiteen har i perioden fram til 30. juli bestått av Katherine Pedersen/Hordaland/Os (leder),
Tor Gunnar Saakvitne/Hordaland/Bergen, Liv Kristina Moshuus/Buskerud og Per-Helge
Silseth/Vest-Agder. Fra 1. august har komiteen bestått av Katherine Pedersen/Hordaland/Os
(leder), Mikkel Stokke/Vestfold, Sandra Eldegard/Hordaland/Os og Per-Helge Silseth/VestAgder.
Komiteen deltok på Januarmøtet og Overlappingsseminaret. Komiteen planla og arrangerte to
ledertreningsseminar, LTS-Vest og LTS-Øst, i mars 2014. Alle som deltok på internasjonale
program i 2014 var inviterte til å delta på LTS. Komiteen arrangerte STAS
(Stabstreningsseminar) i februar 2014. Her var alle som hadde stabsoppgaver i 2014 invitert.
Komiteen arrangerte og et nasjonalt oppfølgingsseminar, NEO, i september 2014. Stab, ledere
og juniorledere for Interchange, Barneleir, Mosaikk, Step Up og Youth Meeting, samt deltakere
på Seminarleir og IPP var invitert.
Det har vært fokus på å engasjere CISV sine TTT-sertifiserte trenere i planlegging og
gjennomføring av de nasjonale seminarene som komiteen har arrangert.
Komiteen har også invitert årets juniorledere til delta på LTS 2015 som stab hvor de vil være
med å trene neste års juniorledere. Dette er et ledd i satsing på aldergruppen 16-21, og vi
ønsker at det skal inspirere til videre engasjement i CISV.
MOSAIKK
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2014 bestått av Ingrid Vikse/Rogaland (leder), Mathilde
Sulland/Oslo&Akershus og Inger Berit Hagen/Hordaland/Sunnhordland. Komiteen har i
perioden fra 01.08.2014 bestått av Mathilde Sulland/Oslo&Akershus(leder), Inga Henjum
Halsnes/Sogn og Fjordane. Assosiert medlem: Ingrid Vikse/Rogaland. Hele komiteen deltok på
overlappingsseminaret mens bare deler av komiteen var tilstede på januarmøtet. Utover dette
har komiteen hatt møter på skype og holdt kontakt per e-post og telefon.
Komiteen arrangerte Making Mosaic (MaMo) på Høstmøtet. Dette var fellesbolk for alle
deltakere. Fokuset var å fremme mosaikkaktivitet i fylkeslagene, samt bidra til kreative
tankeprosesser for å skape et mosaikkprosjekt.
På Høstmøtet ble Mosaikkprisen 2014 delt ut. Eirin Krüger Skaftun var årets vinner for sitt store
personlige engasjement både i fylkes- og lokallag. Målet med prisen er å inspirere og motivere
til nye aktiviteter og prosjekter.

Side 13 av 16

Årsberetning CISV Norge 2014
CISV Norge hadde seks mosaikkprosjekter i 2014. Alle disse var Verden i-prosjekter i
henholdsvis Bergen, Stavanger, Alta, Skedsmo, Stord og Sogn. Mye av arbeidet til komiteen
gikk i år til å koordinere og følge opp disse prosjektene.
INTERNATIONAL PEOPLE’S PROJECT (IPP)
Komiteen har i 2014 bestått av: Andrea Ramirez Stangeland/Oslo&Akershus (leder) og Camilla
Hermansen/Hordaland/Askøy
Komiteen har jobbet med rekruttering og oppfølging av norske deltakere på IPP.
Våren 2014 organiserte også komiteen en egen heldagstrening for deltakerne som skulle reise
på IPP i 2014. Dette vil komiteen fortsette å tilby neste års deltakere.
SEMINARLEIR
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2014 bestått av Fredrik Joachim Gjestland/Trøndelag og
Håvard Bjørkøy/Trøndelag. 01.08.2014 ble komitemedlemsvervet overtatt av Sigri Adelsten
Stokland/Trøndelag.
Komiteen har hatt ansvar for oppfølging og trening av de norske seminarleirsdeltakerene,
oppfølging av fylkeslag ved arrangering av leirer i Norge, samt de norske seminarleirsstabene.
Komiteen har også hatt ansvar for promotering av seminarleirsprogrammet og behandling av
søkere til kommende års program.
Videre har komiteen arrangert National Junior Camp (NJC) påsken 2014, hvor 35 ungdommer
lekte i fri utfoldelse. Komiteen har også begynt arbeidet med å arrangere neste års NJC, som
finner sted påsken 2015.
Komiteen ser et behov for klarere kommunikasjon med fylkeslag som arrangerer seminarleir i
Norge, samt tettere oppfølging av både fylkeslag og stab. Komiteen tar dette opp til vurdering.
Videre uttrykkes det et behov for promotering av programmet, spesielt for rekruttering av
mannlige deltakere, noe komiteen anbefaler at det fokuseres på i neste periode.
INTERCHANGE
Komitéen har i perioden bestått av Rannveig Aulie Sørum/Hedmark (leder) og Elin Kvikshaug
Berntsen/Trøndelag.
Komiteen har hatt ansvar for å skaffe Interchange til de lagene som ønsket dette, opprette
kontakt mellom de involverte landene og det norske laget, og oppfølging av fylkeslag og LICer
(Local Interchange Coordinator).
I 2014 var Interchange komiteen med på Januarmøte, Interchange-trening på LTS, NEO,
Høstmøte og Landsmøte. Interchange komiteen har hatt tre komitemøter og jevnlig
kommunikasjon over e-post.
STEP UP
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2014 bestått av Elin Ivarrud Brisendal/Trøndelag
(leder), Kristine Angelvik/Hordaland/Bergen og Pål Magnus Gullbekk/Buskerud. Fra 01.08.2014
har komiteen bestått av Trond Stenersen/Trøndelag (leder), Bruna Dias/Oslo&Akershus og Silje
Christine Andersen/Oslo&Akershus.
Komiteen har hatt ansvaret for oppfølging av fylkeslag med StepUp-delegasjoner og Step Upleirer.
Komiteen har bistått sentralstyret med søknader om dispensasjon, søknader om internasjonale
stabsmedlemmer, og støtte til CISV internasjonalt med å søke opp leirer i Norge med rom for
ekstra delegasjoner.
Komiteen har også hatt ansvaret for planlegging av nasjonal delegattrening (SUDT) som ble
gjennomført i april 2014. På grunn av antallet delegasjoner ble det også i 2014 gjennomført
SUDT på to steder: Oslo (SUDT øst) og Bergen (SUDT vest)
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Komiteen deltok på Januarmøtet med tre medlemmer. På Landsmøtet i april deltok
påtroppende komiteleder.
På Høstmøtet var komiteen ansvarlig for å holde Leir Kick-Off. I tillegg arrangerte komiteen
Leirlederseminar, våren 2014. Begge ble gjort i samarbeid med Barneleirskomiteen.
BARNELEIR
Komiteen har i 2014 bestått av Hendrik Fuglesang/Østfold (Leder) og medlemmer Eirin
Berge/Buskerud og Henrik Frøyland/Vestfold.
Komiteen har deltatt på Januarmøtet, STAS og Overlappingsseminaret.
Komiteen har også fulgt opp årets leirer gjennom veiledning, oppfølging og evaluering. I tillegg
til rutinemessig arbeid rundt seminarer og leirer.
På Høstmøtet var komiteen ansvarlig for å holde Leir Kick-Off. I tillegg arrangerte komiteen
Leirlederseminar, våren 2014. Begge ble gjort i samarbeid med Step Up-komiteen.
YOUTH MEETING
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2014 bestått av Hanne Løge/Rogaland (Leder) og Oda
Johnsen Longvanes/Sogn & Fjordane. Fra 01.08.2014 har komiteen bestått av Susanne Hogen
Kippersun/Hordaland (leder) og Susanne Schröder/Trøndelag.
Komiteen har møttes under eget overlappingsseminar i september og Høstmøtet, samt hatt
møte via Skype i forbindelse med søkertrekking i desember. I tillegg har komiteen
kommunisert tett over e-post og sosiale medier.
Høstens hovedfokus har vært å opprette og oppdatere maler for skriftlig kommunikasjon med
delegater, ledere og foreldre, samt å se på hvordan vi kan bedre oppfølgingen av delegater før,
under og etter leir. Vi har startet prosessen med å legge Youth Meeting-delegattreningen for
påske- og sommerleirene til SUDT, gjennom samarbeid med Step Up-komiteen, og har jobbet
med å forberede deltagere og ledere på Youth Meeting-programmet.
INFORMASJON
Komiteen har i perioden bestått av Kristian Kalvå/Rogaland (Leder), Camila Barrera
Daza/Rogaland, Lars Hansen Reiten/Oppland og Tormod Malvin Sæther/Østfold, det var ingen
utskiftinger i perioden. Komiteen har også pleid et nært samarbeid med sekreteriatet i arbeidet.
I perioden har det blitt utarbeidet to medblemsblad, Diana Dragieva/Bulgaria var redaktør for
det første og Emanuele Fiocco/Italia har vært redaktør for det andre. Samarbeidet har fungert
ypperlig.
CISV Norge nådde i 2014 atter en gang nye milepæler på nett og i sosiale medier. I løpet av
leirmåneden hadde cisv.no over 1000 besøk hver dag fra hele verden med unntak av fem
dagers nedetid. Vi byttet webserver fra tilbudet til CISV internasjonalt til vår egen server i
perioden april/mai. I den prosessen ble det foretatt en ryddeaksjon hvor vi fjernet en del
inaktive undersider og slo sammen flere med lik funksjon. Den nye webserveren har fungert
rimelig godt, nettsidene ble betraktelig raskere og mer stabile etter endringen, men på grunn
av nedetiden vi opplevde på det mest kritiske har komitéen vurdert det nødvendig å bytte til
såkalt "managed hosting" for å unngå en personavhengighet ved driften av selve webserveren.
Kristian Kalvå har brukt høsten til å finne gode alternativer og ny flytting ventes fullført tidlig
2015, Sentralstyret har blitt orientert i løpet av prosessen.
Komiteen, ved Camila Barrera Daza har veiledet utvekslingsprosjektene Con Lupa og Divers i
deres informasjonsarbeid, både på nett og med produksjon av bok. I år ble også alle tidligere
bøker publisert som nedlastbare e-bøker.
Det ble utarbeidet en effektkolleksjon for 2015, som også kommer i en spesialutgave til Global
Conference 2015.
Lars Reiten var ansvarlig for produksjonen av «Sow a Seed» og resten av komiteen bistod med
design av sowaseed.cisv.no.
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Komiteen har hatt tre komitemøter på felles nasjonale samlinger: Januarmøtet,
Overlappingsseminaret og Høstmøtet. Leder Kristian Kalvå var også tilstede på Landsmøtet i
Lillehammer. Komiteen har ellers hatt løpende kontakt på e-post, chat og lignende.
Sekreteriatet og Sentralstyret har vært løpende orientert i hele perioden.
JUNIORKOMITEEN
Komiteen har i perioden frem til 01.08.2014 bestått av Marie Elise Aarrestad/Trøndelag
(leder), Idunn Aamnes Mostue/Trøndelag (nestleder), Karoline Ulvæseter/Hordaland og Helene
Bing/Buskerud. Komiteen har i perioden fra 01.08.2014 bestått av Idunn Aamnes
Mostue/Trøndelag (leder), Helene Bing/Buskerud (nestleder), Marcus Rygh/Oslo&Akershus og
Hedvig Samset/Hordaland/Bergen.
På Januarmøtet ble mesteparten av tiden brukt på videre planlegging av samarbeidsprosjektet
mellom CISV Jordan og CISV Norge. Blant annet innebar dette å fullføre søknaden til LNU.
Utover våren ble det valgt prosjektokordinatorer fra begge land. Uheldigvis ble LNUs
Midtøstenmidler kuttet og prosjektet hadde ikke lenger en mulighet for å kunne søke om
pengestøtte. Prosjektet med CISV Jordan ble av den grunn lagt på is.
I februar 2014 dro Helene Bing som deltaker på NICE Weekend i Litauen.
I påsken var Helene Bing stab på NJC på Lønningstrand i Bergen. I tillegg deltok Idunn Aamnes
Mostue og Helene Bing på EJBM I Athen, Hellas, den siste halvdelen av påsken.
August 2014, deltok Helene Bing og Idunn Mostue på IJBC i Graz, Østerrike. Den nye komiteen,
deltok på Overlappingsseminaret. Her ble det blant annet utarbeidet en ny rutine for
kommunikasjon mellom Juniorkomiteen og de lokale juniorrepresentantene, som trådde i kraft
under høstmøtet 2014.
Utover høsten deltok komiteen på Høstmøtet hvor de holdt en bolk om aldersmangfold. Denne
aktiviteten var en av de seks aktivitetene den internasjonale arbeidsgruppen Branch Out hadde
publisert gjennom året 2014. Under Høstmøtet spiret også en idé om et nytt juniorprosjekt, On
Board. Komiteen fikk, med hjelp av sekretariatet, André Skeie og Jostein Sydnes, sendt inn en
søknad til LNU om pengestøtte til et prosjekt hvor et CISV brettspill skulle utarbeides.
Søknaden ble innvilget med 190 000kr. Juniorkomiteen ønsket å opprette en arbeidsgruppe på
ca. fem juniorer som kunne ha hovedfokus på å jobbe med On Board. Helene Bing og EVSerne
vil fungere som koordinatorer for prosjektet.
KONTROLLKOMITE
I 2014 har komiteen bestått av: Sigrid Sulland/Hordaland/Bergen (leder), Lene Eltvik
Vindfelt/Hordaland/Breiviken og Brita Bolstad/Sogn&Fjordane.
Arbeidet i komiteen har hovedsakelig foregått på e-post og telefon. Komiteen har drøftet de
saker som har kommet inn samlet. Komiteen har bistått sentralstyret og kontoret når det har
oppstått saker der det har vært behov for bistand. Sakene har i hovedsak omhandlet tolkning
og anvending av vedtekter, og håndtering av konkrete saker overfor fylkeslagene, nasjonalt og
internasjonalt.
Oslo, 22.03.2015

Ine Annett Jomaas

Anne Kristine Giltvedt

Morten Fossmellem

Jonas Lillemoen Skaalerud

Tor Gunnar Saakvitne
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