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Prosedyre for fordeling av barneleirsdelagasjoner 
(Hvilke delegasjoner til de enkelte fylkeslag)  
 

1. Endelig antall delegasjoner til hvert fylkeslag fastsettes etter delegasjonsfordelingsprinsipp 
vedtatt på RSM 21.01.89 og senere endringer/tilføyelser. 

 
2. Avgiftssatser for de ulike typer delegasjoner (Norge/Norden, Europa, USA, Øvrige verden) 

fastsettes. 
 

3. Liste over de delegasjoner/leire (id-nr. land, chapter) som er tildelt Norge blir utdelt. 
Barneleirkomitéen legger frem forslag til fordeling av norske delegasjoner til norske leire. 

 
4. Fylkeslagene trekker lodd om rekkefølgen for valg av delegasjoner. Loddtrekningen skjer i 

fire runder. 
 

o Runde 1:I denne runden inngår kun de fylkeslag som arrangerer leir det aktuelle år 
som dermed skal ha delegasjon til annen norsk leir. Denne trekning må løses slik at 
ingen fylkeslag får delegasjon til egen leir. 

 
Endres til 

 
o Runde 1: I denne runden blir barneleirskomiteen sitt forslag lagt frem for de 

fylkeslag som arrangerer leir og dermed skal sende delegasjoner til Norge. 
Delegasjonene skal være spredt på en slik måte at også delegasjoner innad i Norge 
skal ha litt reiseavstand. 
 

o Runde 2:Hvert fylkeslag trekker valglapp for én delegasjon med mindre fylkeslaget 
kun skal ha delegasjon til Norge. 

 
o Runde 3:Alle fylkeslag som skal ha mer enn to delegasjoner i tillegg til eventuell 

delegasjon til Norge trekker resten av sine valglapper i denne runden, dvs. de 
valglapper som ikke er med i runde 1, 2 eller 4. 

 
o Runde 4:Alle fylkeslag som har mer enn én delegasjon i tilegg til eventuell 

delegasjon til Norge trekker én valglapp i denne runden 
 
Endres til  
 

o Runde 4: Alle fylkeslag som skal sende to delegasjoner, men ingen til Norge trekker 
sin andre valglapp i denne runden 

 
 

5. Etter at loddtrekningen for alle fire omganger er ferdig, leses den komplette  liste over 
den rekkefølgen fylkeslagene skal velge i. 

 
6. Fylkeslagene velger så sine delegasjoner én for én etter den uttrukne rekkefølge. 

 
7. Dersom det er overskytende delegasjoner i forhold til det antall poeng som fylkeslagene tar 

ut, bys disse delegasjonene ut uten poengbelastning. Kun fylkeslag med poengsaldo +1 eller 
lavere kan melde seg. 

 
8. Dersom et fylkeslag siden må si fra seg delegasjoner, kan fylkeslag med delegasjon til Norge 

ikke si fra seg slik delegasjon og beholde andre med destinasjon utenfor Norge. Dette for at 
CISV Norge aldri skal komme i den situasjon at vi ikke kan stille norsk delegasjon på egen 
leir. Dette innebærer at fylkeslag alltid må fylle opp delegasjon til Norge først. I 

søknadsprosessen må det aldri aksepteres at søkere prioriterer destinasjoner, men søkere 
kan begrense søknaden fra å gjelde de dyreste destinasjonene utenfor Europa.  

 


