
MOSAIKKOMITEEN  
Arbeidsåret 2018 
Komitéleder: Mathilde Sulland 
Komitémedlem: Oda Longvanes 
  
Del 1: Faste arbeidsoppgaver 

●    Dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens 
arbeidsbeskrivelse 

 

Oppgave Hovedansvar Budsjett Planlagt Merknad 

Mosaikkpakken Oda 1500 Landsmøtet  

Januarmøte Komiteen 3000 Januar Oppjustert i 
tilfelle nytt 
medlem 

Mosaikkbolk på Høstmøtet 
(MaMo) 

Komiteen 3250 Høstmøtet Oppjustert i 
tilfelle nytt 
medlem 

Mosaikkbolk og mulig oppfølging 
ViP-deltakere på NEO 

Mathilde 500 September  

Oppfølging av ViP og andre 
Mosaikkprosjekt 

Komiteen  0 Kontinuerlig  

Oppdatere Mosaikkbloggen Oda 0 Kontinuerlig  

Overlappingsseminar Komiteen 3000 August Oppjustert i 
tilfelle nytt 
medlem 

Kontakt med fylkes-/lokallag Komiteen 0 Kontinuerlig, 
minimum to 
ganger i halvåret 

 

Stabstrening verden-i-prosjektene Komiteen 0 Februar (STAS)  

 



 

 Del 2: Strategiske satsninger 

● Her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen av de mål/tiltak som den vil jobbe videre 
med i arbeidsåret 2018. 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: Øke lokallagene sine kunnskaper 
om hvordan å organisere 
mosaikkaktiviteter. 

    

 Oppgave Ansvarlig Budsjet
t 

Planlagt Gjennomf
ørt 

Tiltak 1 Sende et komitémedlem på RTF 
Mosaic Training som kan fungere 
som ressursperson for 
lokal/fylkeslag 

 Søke 
penger 
fra 
CISV 
Norge 

I samsvar med 
kurset 

 

Tiltak 2 Informere om og promotere 
Mosaikk  på Kurs for tillitsvalgte så 
nye ansvarspersoner i CISV får 
kunnskap om mosaikk 

Komiteen 
følger opp at 
organisasjons
utviklingskom
iteen 
gjennomfører 

0 Kurs for 
tillitsvalgte 

 

Tiltak 3 Sørge for at en side i medlemsbladet 
har mosaikkrelatert stoff 

Komiteen og 
informasjonko
miteen. 

0 November  

Mål 2: Fylkes-og lokallag arrangerer minst 
en   Mosaikkaktivitet   i   løpet   av   året 

    

Tiltak 1 Motivere fylkes-/lokallag til 
samarbeid med andre NGO + LMO 
gjennom å vise eksempler på 

Oda 0 Gjennom 
Mosaikkpakken 
og 
Mosaikkbloggen 

 



prosjekter og 
samarbeidsorganisasjoner 

Tiltak 2 Dele ut Mosaikkprisen 2018 Komiteen 1000 Høstmøtet  

Tiltak 3 Følge opp at alle fylkes-/lokallag 
har en mosaikkansvarlig 

Komiteen og 
kontoret. 

0 I for-og etterkant 
av lokale 
årsmøter 

 

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

Komiteen 3000 Før prosjektstart  

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

Komiteen 10 000 Ved nasjonale 
seminar, epost og 
blogg 

 

  
 
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 Budsjet
t 

Planlagt Merknad 

Tiltak 1 Holde bolker på NEO og Høstmøtet 
som promoterer til 
mosaikkaktiviteter i fylkeslagene 

Komiteen Se del 
1 

NEO og 
høstmøtet. 

 

Tiltak 2 Planlegge mosaikkbolk som kan 
holdest ved NJC 

Komiteen i 
samarbeid 
med 
seminarleirsko
miteen 

0 Før NJC  

Tiltak 3 Samarbeide med juniorkomiteen 
om å planlegge et prosjekt til Peace 
One Day 

Komiteen 0 21. september. Såfremt 
juniorkomite
en vil ha 



ansvar for 
prosjektet. 

Mål 2 Bruke mosaikk til å holde på og 
rekruttere nye medlemmer i 
aldersgruppen 18 til 26 år 

        

Tiltak 1 Sende deltakere/ledere fra 
mosaikkprosjekter (som Verden-i) 
på eksisterende CISV-seminarer 

Komiteen 0 NEO og 
høstmøtet 

 

Tiltak 2 Vise konkrete eksempler på 
hvordan fylkes/lokallag kan bruke 
mosaikk for å skape et helårstilbud 
for sine medlemmer 

Komiteen   Gjennom 
mosaikkprise
n, blogg og 
medlemsblad 

  

  
 

 

 


