
ORGANISASJONSUTVIKLINGSKOMITEEN 
Arbeidsåret 2016 

Komiteleder: Ole Martin Kyllo (Kristiansand) 
Komitemedlemmer: Eirik Nymo Isaksen (Oslo), Silje Andersen (Oslo) 

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

Januarmøte 2000,-

Kurs for tillitsvalgte 0,-

Komitemøter vår/høst 3000,-

Landsmøtet 0,-

Overlappingseminar 2000,-

FINN.no annonse Daglig leder 11.400,- oktober 15 og 16

http://FINN.no


Del 2: Strategiske satsinger 

Hovedmål til CISV Norge: Arrangere aktiviteter året rundt 

Mål:  

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

Mål:  

Hva? Ansvarlig Budsj
ett Planlagt Gjennom

ført

Tiltak 
1

Kartlegge, oppdatere og 
distribuere, arbeidsbeskrivelse for 
styrer i lagene ved kontakt med 
komiteer og lag gjennom telefon, 
mail og personlig kontakt.

kom. 0,- innen sept. 16

Tiltak 
2

Samle ideer og gode forslag til 
hvordan lag kan lage aktiviteter 
med tanke på å motivere 
medlemmer til å engasjere seg i og 
bli i organisasjonen. Dette gjøres 
ved å henvende seg til lag, 
komiteer osv. gjennom mail, telefon 
og ved stands/sesjoner på 
nasjonale arrangement som 
Høstmøtet og Landsmøtet.  Ved 
nyttår 2016/17 skal en foreløpig 
samling kunne distribueres tilbake 
til lagene.

kom 0,- innen nyttår 
16/17

Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført

Tiltak 
1

I samarbeid med sekretariatet, 
annonsere etter ledere på 
finn.no i oktober 2015, slik at 
vi kan komme i kontakt med 
flere lederkandidater. 
Gjennomføre en foreløpig 
evaluering innen sept. 2016 
og plassere ny annonse 
oktober 2016.

Eirik og 
Andreas

11.400,- oktober 15 
oktober 16 
september 16

Tiltak 
2

Samle ideer og gode forslag til 
hvordan lag kan jobbe med 
rekruttering av nye ledere . 
Dette gjøres ved å henvende 
seg til lag, komiteer osv. 
gjennom mail, telefon og ved 
stands/sesjoner på nasjonale 
arrangement som Høstmøtet 
og Landsmøtet.  Ved nyttår 
2016/17 skal en foreløpig 
samling kunne distribueres 
tilbake til lagene.

kom 0,- nyttår 16/17

http://finn.no

