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Bakgrunn: 

CISV Norge vedtok på Landsmøte 2015 (jfr sak L-23/15) å gjøre en vurdering av behovet for 
nytt medlemssystem. Dersom vurdering blir til at nytt medlemssystem er nødvendig, skal det 
også gjøres et kostnadsoverslag og en nytte/kost - vurdering som skal presenteres på RSM 
høst 2015. Mål om implementering er tiltenkt i 2016.  

Bakgrunn for dette var at dagens medlemssystem ikke hadde muligheter for avtalegiro, 
smstjeneste og tilgang for styrene til selv å se innkomne søknader til leir. 

Vurdering:  

Etter vedtaket på Landsmøtet valgte daglig leder å kontakte nåværende leverandør for 
medlemssystemet for å legge press på dem.  

Avtalegiro – dette vil i følge Website være oppe å gå for fakturaer i 2016.  
 
SMS-tjeneste – denne funksjonen er nå tilgjengelig for CISV Norge. 

Tilgang for styrene til selv å se innkomne søknader til leir – Denne funksjonen er nå 
tilgjengelig for programkomiteer og fylkes- og lokallagsstyrer. 

I tillegg har de forbedret funksjonen «Mitt Lokallag» sånn at det skal være lettere for styrer i 
fylkes- og lokallag til å administrere egne medlemmer.  

De har også introdusert en ny løsning som CISV Norge kan vurdere å legge til. Dette er Lokale 
Arrangement, hvor man gjennom CISV MinSide kan opprette lokale arrangement og 
administrere påmeldinger.  

Disse tilleggene og forbedringer av nåværende løsninger er kostnadsmessig minimalt i forhold 
til opprettelse av et helt nytt medlemssystem.  

Etter samtaler med andre barne- og ungdomsorganisasjoner (4H, Røde Kors Ungdom og LNU) 
er det per i dag ikke «et perfekt medlemssystem» for CISV Norge der ute. Det vil si at risikoen 
er høy for CISV Norge at et nytt medlemssystem kan gi nye eller flere av de samme 
utfordringene CISV har hatt med de siste systemene. I tillegg er kostnadene for et nytt system 
veldig høye. 

Forslag til vedtak 

CISV Norge opprettholder avtalen med Website med forbehold at de tjeneste nevnt ovenfor 
fungerer på en tilfredsstillende måte og at kostnader relatert til medlemssystem blir heller 
brukt til å oppgradere nåværende system enn å bruke tid, penger og menneskelige ressurser 
på et nytt system.  

CISV Norge vil likevel evaluere hvordan systemet fungerer i 2016 og om det ikke er 
tilfredsstillende så vil man igjen vurdere å vedta ny utredning for 2017.  
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