
 

Barneleirkomité 

Arbeidsåret 2016 

 
Komiteleder: Eirin Berge 
Komitemedlemmer: Christer Brå Johansen, Julie Marie Sørheim 
 
Del 1: Faste arbeidsoppgaver 
dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens 
arbeidsbeskrivelse 
 
Oppgave Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad/Gjennomført 
 
 Deltakelse på NEO 

Christer 
(stab) 
Eirin 
(deltager) 

0 18-20 september  

 Påminnelse søknadsfrister 
For å sikre nok søkere. 
(Delegat, JC og leder) 

Alle 0 Innen 1. desember.  

 Deltakelse på Høstmøte 
 

Christer, 
Eirin 

1500 13-15 november.  

 Arrangere Leir Kick Off 
 

Eirin 0   

 Deltakelse på Januarmøte   
 

Hele 
komiteen. 

4000 Januar  

Fordele juniorledere sammen 
med sentralstyret 
 

Hele 
komiteen 

0 Januarmøtet  

 Deltakelse på STAS 
 

1-2 
personer 
ved behov 

0   

 Deltakelse på LTS 
 

1-2 
personer 
ved behov. 

0   

 Arrangere leirlederseminar 
(Barneleir, Step Up, YM) 
 

1-2 
personer. 

0 Mai  

Melde inn ønske om antall 
delegasjoner og JC’s til IO 
 

Leder i 
samarbeid 
med 
program 
ansv. 

0 01.06.2015  

Være tilgjengelig for 
spørsmål og videreformidling 
av informasjon til lokallag 
og deltagere. 
 

Hele 
komiteen 

0 Koninuerlig.  

Delta på overlappingsseminar 
For planlegging og 
erfaringsutveksling. 
 

Hele 
komiteen 

4000 August  



 

Oppfølging av fylkeslag 
(delegasjoner og 
leirarrangører) 
 

Hele 
komiteen 

0 Kontinuerlig.  

     
 
 
Del 2: Strategiske satsinger 
● her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen av de mål/tiltak som den vil jobbe 
videre med i arbeidsåret 2016. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i 
strategi- og handlingsplan 2016-2018 og vedtatt av landsmøtet. 
 
Hovedmål til CISV Norge: Arrangere aktiviteter året rundt 
 
Mål: 
 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 1 Sørge for at pre- og post camps 
går som planlagt. 

Hele 
komiten. 

0 ca. februar og 
August. 

 

Tiltak 2 

Informere tidlig om de relevante 
seminarene og få frem 
viktigheten av deltagelse. Dette 
for å skape et større engasjement 
hos medlemmene. 

Hele 
komiteen 

0 En måned før 
søknadsfrist på 
hvert av 
seminarene. 

 

      
      

 
 
Hovedmål til CISV Norge 2: Satsing på medlemmer fra 18 til 26 år. 
 
Mål: 

 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 1 

Vi skal øke vår synlighet til 
fylkeslagene slik at samarbeidet 
glir bedre. Eksmpelvis gjennom 
styrket sammarbeid med 
ledertreneransvarlig i 
fylkesstyrene. Medlemmer vil da 
lettere få den informasjonen de 
skal ha, og vil føle seg ivaretatt. 
Noe som igjen kan bidra til at 
medlemmene holder seg aktive. 
 

Hele 
komiteen. 

0 Kontinuerlig.  

Tiltak 2 

Profilere utbyttet man får ved å 
delta på seminarer/programmer. 
For eksempel verktøy til bruk i 
arbeidslivet. Konflikthåndtering, 
ledertrening o.l 

    

      
      

 
 
 


