
 Info file D-46-A (legges til) 
 
 
 

Side 1 av 1 
 

 
Vedtatt på RSM 13.10.1990 
Endring RSM 10.04.2005 
Endring RSM 29.10.2011 
Endring RSM 25.10.2014 
Endring RSM 15.11.2015 
Endring RSM 06.11.2016 

 
 
D-46-A (legges til) Kriterier for utvelgelse og sammensetning av stab 
 
 
Kriterier for utvelgelse, og antall stabsmedlemmer, følger av CISV International sin info-fil R06 
«SELECTION GUIDELINES FOR PERSONS WITH PROGRAMME RESPONSIBILITY» og 
internasjonale (fjernes) CISV Internationals (legges til) guider og retningslinjer. Utover dette 
gjelder følgende: 
 
1. Fylkeslaget utnevner staben. Leirleder og et annet stabsmedlem skal være utnevnt på 

RSM-Vår året før. Sentralstyret kan etter råd fra de respektive nasjonale 
programkomiteer og utdanningskomiteen overprøve Fylkeslagets valg av stab.  

 
 
2. a) Leirleder må være erfaren CISV'er.  

b) Leirleder må ha deltatt som stab på leir før. Unntak fra dette må søke om spesiell 
dispensasjon. 

c) Leirleder må beherske engelsk godt.  
d) Leirleder må ha gode samarbeidsevner og være vant til å administrere.  

 
 
3. Minimum to av stabsmedlemmene må være fra arrangerende fylkeslag.  
 
 
4. Stabsmedlemmene må være fylt 21 år den dagen leiren starter. Minst et stabsmedlem 

må være fylt 25 år. Juniorstab, hvis tillatt i henhold til internasjonale retningslinjer, kan 
være 19 eller 20 år, dersom vedkommende er medlem av CISV Norge og skal 
fortrinnsvis komme fra arrangerende fylkeslag. Hun/han må godkjennes av stab og 
arrangerende fylkeslag. 

 
 
5. Minst ett stabsmedlem må ha leder- eller stabserfaring fra programmet som 

arrangeres. Unntak er Youth Meeting 16+ og Seminarleir, hvor erfaring som deltaker er 
tilstrekkelig. 

 
 
6. Dersom et fylkeslag ønsker å bruke et stabsmedlem fra annet fylkeslag eller NA, må det 

først avklares hvorvidt vedkommende er tiltenkt en leirrolle i eget fylkeslag eller NA. 
Forespørselen sendes via den respektive nasjonale programkomiteen.  

 
 
7. Et av stabsmedlemmene, må ha kjennskap til og ansvar for regnskapsføring, samt 

være innforstått med leirens budsjett.  
 
 
8. Ett av stabsmedlemmene over 21 år må ha sertifikat for bil, da kun stabsmedlemmer 

over 21 år kan kjøre bil med deltakere som passasjerer. 


