
LJR Trening 
I Norge så har vi ikke en trening som fokuserer kun på Local Junior Representatives (LJR), 
noe som vi ser et behov for. Om vi sammenligner oss med andre CISV-land, så ser man at 
det kan tyde på at det er en sammenheng med hvor god trening og erfaring LJRene har fått, 
og hvor mye aktivitet det er i lokallaget. 
 
Vi håper at det å innføre en nasjonal LJR-trening i Norge vil øke aktiviteten i lokallagene og 
på nasjonale møter. Det vi også håper på er å gi LJRene verktøyene og inspirasjonen de 
trenger for å klare å få til dette. 
 
Deltakeravgift vil være 500,- per deltaker for en helg og så vil reise komme i tillegg. Det vil 
være reiseutjevning så man ikke skiller på hvor i Norge man kommer fra.  
 
Totale utgifter vil være ca. 21.000, hvorav halvparten blir dekket av deltakeravgift. Se vedlagt 
budsjett (side 2). 
 
Smart Goal 
Mål: LJR Trening 

1. Spesifikk 
Hva ønskes oppnådd? 

- Få en bredere forståelse for hva det vil si å være LJR, og at de får verktøy til å øke 
aktivitetsnivået til lokallaget. 

Hvem skal sørge for at det gjøres? 
- Juniorkomiteen + stab av LJR-treningen 

Hvor? 
- Romarheimen utenfor Bergen 

Når? 
- Siste helg i januar 2016! 

For hvem? 
- En LJR per lokallag 
2. Målbart 

Hvordan vil man avgjøre hvorvidt målet er nådd eller ikke? Finishing line 
- På treningen planlegger de et prosjekt/arrangement/aktivitet som skal bli gjennomført 

før høstmøtet 2016. . 
3. Attainable 

Er det realistisk? 
- Ja 

Har det blitt gjort før? 
- Nei 

Har dere kunnskapen, materialene, ressursene som er nødvendig? 
- Vi bør ha TTT, snakke med Hordaland om utleie, skaffe stab (6 stab) 
4. Relevant 

I den store sammenhengen, hvorfor er målet viktig? 
- Fordi LJRene i Norge ikke har nok kompetansen, og det fører til inaktivitet i 

lokallagene. 
5. Tidsavgrenset 
- Høstmøte 2016, tar en evaluering om utvikling i lokallagene. 

 



Inntekt Per person Til sammen
Deltakeravgift 500 11000
Totale inntekter 11000

Utgifter Per person Til sammen (Til sammen = 22 deltagere, 6 stab)
Mat 200 5600 Leie, Romarheim (200 for helg pr person)
Leie 200 5600
Leie av bil 3000
Reise for stab 6600
Totale utgifter 20800
Kostnad for CISV Norge 9800 Budsjettimplikasjon for CISV Norge

Antall deltakere: 22
Antall stab: 6
Deltakeravgift: 500


