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R 22/17 Oppdatering av infofile D 45 – Retningslinjer for leirarrangør.  
 
 
Bakgrunn: 
 
Barneleirskomiteen har hatt vanskeligheter med å finne gode nok retningslinjer på ansvaret 
fylkeslagene har når det kommer til generell oppfølging av søkere til programmer, både 
generell oppfølging, men også når det kommer til trening.  
 
Vi har i samarbeid med Youth meeting- komiteen sett på infofiler hvor vi kan tydeliggjøre 
dette.  
 
 
Vurdering:  
 
Vi mener den originale infofilen med retningslinjer for leirarrangører har flere mangler, 
spesielt når det kommer til treningsseminarer. Vi har nå lagt ved alle relevante seminarer. I 
tillegg har vi fjernet ansvarsområder vi mener er uklare, samt lagt til ansvarsområder vi mener 
er relevante å være klar over.  
 
 

Opprettet 17.02.1991 
Endret RSM Høst 2014 

 
Retningslinjer for leirarrangør 
 
Retningslinjer for leirarrangør 
 
1. Fylkeslaget er ansvarlig for leiren. 
 
2. Fylkeslag som vedtar å arrangere leir må være sikre på at de kan skaffe 
tilfredsstillende stab og har økonomisk evne til å bære en leir. 
 
3. Dersom Fylkeslaget er satt opp til å arrangere leir og ser at dette ikke går, er man 
pliktig til å melde fra til Sentralstyret umiddelbart, med siste frist på Landsmøtet året før. 
 
4. Fylkeslaget må sette seg inn i programguiden for det programmet de skal arrangere og 
leirboka (Finnes http://cisv.no/ressurser/guider/) 
 
5. Fylkeslaget er ansvarlig for utvelgelse av stab etter vedtatte retningslinjer. 
 
6. Fylkeslaget må sørge for at samtlige stabsmedlemmer får nødvendig trening og 
oppfølging gjennom å delta på STAS og NEO, samt andre relevante seminarer:  

• LTS for stab som ikke har deltatt på LTS tidligere.  
• Leirlederseminar for leirledere på barneleir, Step Up og seminarleir 
• YMT for leirledere på Youth Meeting 
• Relevant trening for internasjonal stab som ikke deltar på STAS 

 
7. Fylkeslaget skal sende representanter fra leirkomité og stab til Leirstartseminar. Dette 
skal fortrinnsvis være leirkomitéleder og leirleder. (legges til) 
 
8. Det anbefales at det opprettes en leirkomité som er underlagt styret og fungerer året 
rundt. Punkt 4 gjelder også her. 
 
Leirkomitéen bør bestå av 3-6 personer (legges til): 

• Representant fra styret 
• Representant fra staben 
• Medlemmer i fylkeslaget (legges til) 

http://cisv.no/ressurser/guider/
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Følgende ansvarsområder bør dekkes i komitéen: 

• Transport 
• Mat 
• Kjøkkenstab 
• Sponsing (legges til) 
• Vertsfamilier 

• Ankomsthelg 
• Familiehelg 
• Avreisehelg 

• Ekskursjoner 
• Ekstern info (fjernes) 
• Økonomi 
• Leirsted 

• Kontrakt med leirstedet 
• Om leirstedet krever nattevakter må dette skaffes (legges til) 
• Sengeutstyr 
• Kjøkkenutstyr, osv. 

• Opprydding (endres til) Opp- og nedrigging 
• Avslutning (fjernes)  

 
 
 
 
Forslag til vedtak:  
 
Info-file D-45 oppdateres.  
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