
 

Barneleirkomité 
Arbeidsåret 2019 

 
Komiteleder: Eirin Berge 
Komitemedlemmer: Agnete Min Joo Karlsen, Henriette Sæbø Jensen 
 
Del 1: Faste arbeidsoppgaver 
dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens 
arbeidsbeskrivelse. 
 
Oppgave Ansvarlig Budsjett Planlagt Merknad/Gjennomført 
 
Deltakelse på Januarmøtet   

Hele 
komiteen. 

3000 Januar  *muligens 1 
overnatting 

Trekning av juniorledere, og 
hvor de skal.  

Hele 
komiteen 

0 Januarmøtet, 2018  

Deltakelse på STAS 
 

1-2 
personer 
ved behov 

0 Februar   Hvis 
utdanningskomiteen 
trenger stab 

Deltakelse på LTS 
 

1-2 
personer 
ved behov. 

0 Mars Hvis 
utdanningskomiteen 
trenger stab 

Landsmøtet 1 medlem 500 April  Har har øko kuttet 
fra 2000 kr til 500 
kr. I og med at det 
kun er leder som 
dekkes og hun bor i 
Oslo og LM skal 
være i Oslo.  

Arrangere leirlederseminar 
(Barneleir, Step Up, YM) 
 

1 medlem 1500 April  

Være tilgjengelig for 
spørsmål og videreformidling 
av informasjon til lokallag 
og deltagere. 
 

Hele 
komiteen 

0 Kontinuerlig.  

Delta på overlappingsseminar 
For planlegging og 
erfaringsutveksling. 
 

Hele 
komiteen 

3000 August  

Oppfølging av fylkeslag 
(delegasjoner og 
leirarrangører)   
 

Hele 
komiteen 

0 kontinuerlig  

Deltakelse på NEO 2018 Utdannings
komiteen 

0kr   

Deltakelse på Høstmøte, og 
arrangere leir kick-off 2018 
 

2 
medlemmer 

3000   

 



 

 
 
Del 2: Strategiske satsinger 

●  
 
Hovedmål til CISV Norge: Virkning 
 
Mål: CISV Norge skal organisere, videreutvikle og kvalitetssikre treninger, 
programmer og aktiviteter 
 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 1 

 
 Vi fortsetter å jobbe med økt 
deltagelse på leirstartseminaret. 

- promotere seminaret.  
- kvalitetssikre innholdet 
- forsøke å øke 

engasjementet ved å legge 
vekt på hvorfor vi gjør 
dette, ikke bare det helt 
konkrete ved hvordan. 

 
 

hele 
komiteen 

   

Tiltak 2 

Fortsette å arbeide med stykret 
kommunikasjon mellom komité 
og fylkeslag, samt leirkomité ved 
arrangering. 

    

Tiltak 3 

Sørge for at komitémedlemmer 
har relevant trening.  

Eirin  0 Kuttet fra 5000 
til 0 fordi dette 
går igjennom 
RTF potten 

 

 
 
Hovedmål til CISV Norge 2: profilering /ressurser 
 
Mål: CISV Norge skal bedre kommunisere vårt formål og våre program  

 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 1 

 
barneleirskomiteen vil være 
synlige for cisvs medlemmer 
 

Hele 
komiteen. 

0 Kontinuerlig.  

Tiltak 2 

cisv norge skal være et attraktivt 
valg for unge voksne 
 
Profilere utbyttet man får ved å 
delta på seminarer/programmer. 
For eksempel verktøy til bruk i 
arbeidslivet. Konflikthåndtering, 
ledertrening o.l 
 
Hvordan:  

- Vi deltar på seminarer.  
- Informere komiteene med 

    
 
 



 

ansvar for relevante 
seminarer om å legge 
dette ved i invitasjonen 
/informasjonsmailen.  

- mail til fylkeslagene med 
påminnelse om at de kan 
gi alle sine stab,ledere og 
JC en referanse på 
arbeidet de har gjort. (se i 
ressurser på cisv.no) 

 
 
 
 
Grunnmur 
 
mål:  
 
CISV Norge skal være en bærekraftig organisasjon på alle nivåer 
CISV Norge skal være en trygg og inspirerende organisasjon å være en del av 
 
 

 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 1 
Holde på, og videreutvikle 
rutiner lagt til forskjellige poster 
gjennom året. eks. JC-trekning.  

Hele 
komiteen. 

0 Kontinuerlig.  

Tiltak 2 Bidra i arbeidet med 
informasjonseposter fra Ingrid.  

    

Tiltak 
3 

Sørge for at vi har oppdaterte 
infofiles, som forklarer 
ansvarsområdene. 

    

Tiltak 
4 

     

 
Sørge for at våre ledere, stab og juniorledere har god og tilnærmet lik trening før aktivitet.  
 
 

 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 1 

Jobbe for at fylkeslagene har 
ledere tidlig på plass, slik at de 
kan delta på nødvndige 
seminarer.   
 
hvordan:  

- informasjonsepost fra 
sekretariatet så tidlig 
som mulig.  

- Minne dem på at det er 
fylkeslaget selv som står 
for relevant trening av 
ledere som ikke får 
deltatt på seminarene.  

Hele 
komiteen. 

0 Kontinuerlig.  



 

 
 
 
 

- lage en mal for de som skal evaluere stab/ledere /jc på NEO, slik at vi enkelt får 
relevant informasjon tilbake fra dem som evaluerer.  


