
MOSAIKKOMITEEN 

Arbeidsåret 2016 
  
Komitéleder: Mathilde Sulland 
Komitémedlemmer: Søkes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hjælp 
Assosiert medlem: Inger Berit Hagen og Ingrid Vikse 
 
  
  
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 

Mosaikkpakken Mathilde 0 Landsmøtet  kopiere på 
kontoret 

Januarmøte Mathilde 1500 januar   

Mosaikkbolk på Høstmøtet 
(MaMo) 
  

Komiteen 2000 Høstmøtet   

Mosaikkbolk på NEO 
  

Mathilde 0 September   

Oppfølging av ViP og andre 
Mosaikkprosjekt. 

Komiteen 
gjennom 
fadderordning 

0 Kontinuerlig/fadd
erordning 

  

Videreutvikle idébanken: 
oppdatere Mosaikksiden og 
Mosaikkbloggen.  
  

Komiteen  0 Kontinuerlig   

Overlappingsseminar 
  

Mathilde 3000 August   

Administrasjon 
  

Komiteen 0 Kontinuerlig   

Kontakt med fylkes-/lokallag.  Komiteen 
gjennom 
fadderordning 

0 Kontinuerlig, 
minimum to 
ganger i halvåret 

  



Stabstrening Verden-
prosjektene 

Komiteen 0 februar (STAS)    

  
 
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. 
  
1. Hovedmål til CISV Norge: Arrangere aktiviteter året rundt 
  

Mål 1: Fylkes- og lokallag arrangerer 
minimum én Mosaikkaktivitet i løpet 
av året.  

    

Mål 2: CISV Norge avholder nasjonale 
arrangement og seminarer med 
innhold som fokuserer på å øke 
kunnskapen om å organisere lokale 
aktiviteter (inkludert Mosaikk).  

    

  Oppgave Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 1 Sende en ressursperson på RTF 
Mosaic Training (komiteen 
førsteprioritert) 
  

 6000 I samsvar med 
kurset 

  

Tiltak 2 Arrangere felles stabstrening 
for alle Verden-prosjektene 
med ekstern foredragsholder 
  

  Se del 1 STAS   

Tiltak 3 Holde bolk på høstmøtet 
(MaMo) 
- arrangere en mosaikkaktivtet 
for å opplyse om hva mosiakk 
er. Skape en arena for 
idemyldring og engasjement 
som kan tas med tilbake til 
fylkes/lokallagene. 

Komiteen Se del 1 Høstmøtet   

Tiltak 4 Holde bolk på NEO 
- arrangere en aktivitet for å 
skape engasjement og 
kunnskap om Mosaikk. Tanken 

 Se del 1 NEO  



er at ledere/JC/staber skal ta 
med seg ideer hjem til 
fylkes/lokallag og oppmuntres 
til å engasjere seg videre i 
CISV. 

Tiltak 5 Dele ut Mosaikkpakken og 
promotere Mosaikk 
- si noe om hva Mosaikkpakken 
er? 

 Se del 1 Landsmøtet  

Tiltak 6 Informere om og promotere 
Mosaikk på Kurs for tillitsvalgte 
. 
- Lage en PP som kan brukes 
på kurset med informasjon om 
hva Mosaikk er og hvordan 
skape aktiviteter lokalt. 
Informere om at styret må ha 
en mosiakkontakt. 

 0 Kurs for 
tillitsvalgte 

 

Tiltak 7 Motivere fylkes-/lokallag til 
samarbeid med andre NGO + 
LMO 

Komiteen  0 Gjennom 
Mosaikkpakken, 
Mosaikkblogge, 
medlemsmagasine
t 

  

Tiltak 8 Planlegge og samarbeide med 
juniorkomiteen om Peace One 
Day og juniorprosjekt  
  

Komiteen 0 Ta kontakt og 
planlegging i 
forkant av 
21.september/juni
orprosjekt 

  

Tiltak 9 Dele ut Mosaikkprisen 2016 Komiteen 1000 Høstmøtet   

Tiltak 10 Motivere stab og ledere fra 
Verden i - prosjekter til å 
engasjere seg i lokal- og 
fylkeslag.  
 

Komiteen 
gjennom 
fadderord
ning 

0 På NEO og 
gjennom 
informasjonsmail. 

 

Tiltak 11 Øke antall deltakere fra Verden 
i- prosjekt på STAS og NEO 

Komiteen 0 Kontinuerlig  

Tiltak 12 Planlegge mosaikkbolk som kan 
holdest ved NJC  

Komiteen  Før NJC  

  



Mål 2: Medlemmene av fylkes- og 
lokallagsstyrer organiserer seg 
for å jobbe målbevisst med 
lokale aktiviteter.  

    

  Oppgave Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad 

Tiltak 1 Følge opp at alle fylkes-
/lokallag har en 
mosaikkansvarlig. 
  

Komiteen 
gjennom 
fadderord
ning 

0 I for og etterkant 
av lokale årsmøter  

  

Tiltak 2 Oppfølging av fylkes-/lokallag 
  

Komiteen 
gjennom 
fadderord
ning 

0 På nasjonale treff 
og mail/tlf 
minimum to 
ganger i året 

  

Tiltak 3 Profilering av tema: 
Bærekraftig utvikling 
colombia prosjekt 

Komiteen 0 Gjennom 
Mosaikkpakken,  
Mosaikkbloggen og 
Mosaikkbolker. 

  

Tiltak 4 Tilby First Time Visit i fylkes-
/lokallag som arrangerer 
prosjekt   
  

Komiteen 3000 Før prosjektstart   

Tiltak 5 Videreføre og promotere 
Mosaikkpotten som økonomisk 
støtte til aktiviteter og 
prosjekter 
  

Komiteen 10000 Hele året og ved 
nasjonale seminar. 

  

      

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

Mål 1: Sørge for at nasjonale 
møteplasser bevisst fokuserer på 
videre engasjement i 
organisasjonen.  

        

    Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad 

Tiltak 1 Promotere og spesielt 
oppmuntre denne 

Komiteen Se del 1 Til nasjonale 
samlingar og 

  



aldersgruppen til å bruke 
Mosaikkskjema 
(Mosaikkpotten). Nytte 
anledningen til å 
videreutvikle ideer og 
eksisterande aktiviteter til å 
bli mosaikk-
prosjekt/aktiviteter 
  

gjennom 
fadderordning 

Tiltak 2 Motivere medlemmer i denne 
aldersgruppen til å ta del i 
Verden-prosjektene.  

Komiteen 0 På nasjonale 
seminar og 
gjennom 
fadderordning 

  

Tiltak 3 Rekruttere et komitémedlem 
til mosaikkomiteen i denne 
aldersgruppen  

Komiteen 0 Kontinuerlig    

   
 
 
 
 
 
 


