
 
 

INTERCHANGE 
Arbeidsåret 2017/2018 

 
Komiteleder: Ine Annett  Jomaas/CISV Trøndelag (bosat t : Oslo) 
Komitemedlemmer: Morten Fossmellem/CISV Finnmark (bosat t : Vadsø) 
 
Del 1: Faste arbeidsoppgaver 
dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens 
arbeidsbeskrivelse 
 
Oppgave Ansvarlig Planlagt Merknad/Gjennomført 

Innhente interchangeønsker 
fra fylkeslagene og melde inn 
til IO, og godkjenne matcher 

bestemmer på 
januarmøte 

vår 2018  

Oppfølging av fylkeslag som 
arrangerer Interchange 

begge jevnlig 
gjennom året 

 

Hjelpe og støttefunksjon og 
hjelpe til at alle skjemaer 
sendes inn til satte frister 

begge jevnlig 
gjennom året 

 

Oppfølging av LIC begge jevnlig 
gjennom året 

 

Tilrettelegge for at det blir 
gitt nødvendig oppfølging 
om Interchange på NEO 2017. 

Utdanningskom
iteen i 
samarbeid med 
Ine 

september 
2017 

 

Tilrettelegge for at det blir 
gitt nødvendig opplæring om 
Interchange på LTS.  

Utdanningskom
iteen i 
samarbeid med 
Ine 

april 2018  

Arrangere LIC trening på 
Høstmøte 2017 

Begge nov. 2017 Økt flykostnad i 
forhold til budsjett 
2017.  

    
Budsjettering 2018 

Januarmøtet 2018 (Oslo) Begge 4500  
LTS Øst (Interchange) 2018 
(Oslo-området) 

Ine evt. 1 dag  Kun t/r reise 
dagstur evt. Ruter 
antall soner. 
Kommer an på 
hvor er.  

Landsmøtet 2018 
(Sarpsborg) 

Ine 500 (+overnattingskost
nader Ine) 

Overlapping 2018 (Oslo) Begge 4500  



 
 

NEO 2018 (Oslo-området) Ine evt. innom   
Høstmøtet 2018 / LIC-trening 
(Gardemoen) 

Begge 5000 (+overnattingskost
nader Ine og 
Morten) 

 
 
 
 
Del 2: Strategiske satsinger 
● her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen av de mål/tiltak som den vil jobbe videre med 
i arbeidsåret 2017/2018. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i strategi- og 
handlingsplan 2016-2018 og vedtatt av landsmøtet. 
 
Interchangekomiteen har ingen strategiske satsninger som vi ser vil gi noen virkning på kort 
sikt, men mer i det lange løp med tanke på at dersom interchangene har vært velfungerende vil 
de være med på å kunne øke rekrutteringen t il andre program og også øke rekrutteringen t il 
verv på lokalt  nivå 
 
Hovedmål til CISV Norge: Arrangere aktiviteter året rundt 
 
Mål:  
 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 
Tiltak 

1 
     

Tiltak 
2 

     

Tiltak 
3 

     

Tiltak 
4 

     

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

 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 
Tiltak 

1 
 
 

    

Tiltak 
2 

     

Tiltak 
3 

     

Tiltak 
4 

     

 



 
 

 
 


