
 
 

STEP UP KOMITÉ 
Arbeidsåret 2018/2019 

 
Komiteleder: Ingrid Moshuus (Buskerud 
Komitemedlemmer: Anna Aamo (Trøndelag) og Linn Djupvik Fyllingen (Os)   
 
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 

Følge opp internasjonale 
SU- arrangement i Norge. 

Ingrid, Linn 
og Anna 

0,-  Kontinuerlig   

Følge opp delegasjonsledere, 
stab og fylkeslag. 
 

Ingrid, Linn 
og Anna 

0,-  Kontinuerlig   

Informere fylkeslag om 
årets invitasjoner og fordele 
disse på RSM vha. 
loddtrekning. 

Sentralstyr
et  

0,-  Høstmøtet  

Gjennomføre trening av 
ledere og staber i samarbeid 
med utdanningskomiteen. 
(NEO, STAS, LTS). 
 

Komité  0,-  September/ 
Februar/ 
Mars/ April 

 

Rapportere til Sentralstyret. Ingrid  0,-  Kontinuerlig   
Delta på Januarmøtet. 

- Bekrefte om 
komitéplan for 2017. 

- Planlegge for SUDT. 
- Følge opp planlegging 

egne Step Up i året. 
 

Linn 
(komme 
innom som 
representa
nt for step 
up 
komitéen 
om det er 
behov for 
det) 

1200,-  Januar  Anna og Ingrid får 
ikke deltatt pga 
logistiske 
utfordringer, ha 
eventuelt egen 
arbeidshelg uken 
før da alle tre har 
mulighet (helgen 
11.-13.januar) 

Delta på 
Overlappingsseminaret. 

- Planlegge for neste år 
(2019). 

- Lage årshjul. 
 

Ingrid, 
Anna og 
Linn 

1000,-  August Billetter for Anna 

Delta på Høstmøtet. 
- Bistå på Leirstart-

seminar. 
 

Ingrid og 
Linn 
 

1300,-  September/
Oktober  

Flybilletter for 
Ingrid og 
togbilletter for 
Linn  
(I samarbeid med 



 
 

barneleirskomité
)  

Bistå med stab på 
relevante seminarer 
(Leirlederseminaret). 

Komité 1500,-  Mars Reise for en 
person, 
stabsmedlem 
(I samarbeid med 
barneleirskomité
) 

Delta på Landsmøtet. Ingrid  1500,-  April  Flybilletter for 
Ingrid  

Bistå med stab på 
relevante seminarer (SUDT 
Vest). 

Linn  3000,- 
 

Helst 
utgangen av 
januar  

Reisekostnad for 
stabsmedlemmer  

Bistå med stab på 
relevante seminarer (SUDT 
Øst1 + 2). 

Anna og 
Ingrid  

5000,-  
 

Helst 
utgangen av 
januar  

Reisekostnad for 
stabsmedlemmer
. Høyere 
reisekostnader 
fordi vi skal ha 2 
SUDT Øst  

Arrangere nasjonale 
treningshelger for alle årets 
delegasjoner (SUDT). 

- Produsere 
invitasjoner og sende 
til daglig leder; 

- Oppdatere nettsiden 
med nye seminarer 
datoer og innhold; 

- Invitere stabsgrupper 
for Vest og Øst leir; 

- Koordinere om leir 
logistikk (mat, 
transport); 

- Sjekke om deltakelse 
og søknader. 

 

Ingrid, 
Anna og 
Linn  

 SUDT Vest + 
Øst1 22.-
24.mars, 
SUDT Øst2 
29.-31.mars  

 

 
 
 
Del 2: Strategiske satsninger 
● her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen av de mål/tiltak som den vil jobbe videre med 
i arbeidsåret 2018/2019. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i strategi- og 
handlingsplan 2019-2021 og vedtatt av landsmøtet. 
 
Hovedmål til CISV Norge:   
CISV Norge skal organisere, videreutvikle og kvalitetssikre treninger, 
programmer og aktiviteter 



 
 

- I 2021 skal 90% av de med ansvarsposisjoner på vegne av CISV Norge ha 
gjennomført den treningen som er påkrevd deres rolle 

 
Mål:  
 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 
1 

Gjennomføre den treningen 
delegatene trenger for å få en 
god og lærerik leiropplevelse  

- God planlegging av 
SUDT; bolker med 
leirforberende innhold   

Ingrid, 
Anna og 
Linn  

0,-  Slutten av 
januar 

 

Tiltak 
2 

Aktivt følge opp at  fylkes- og 
lokallag sender sine delegater 
og delegasjonsledere  på 
SUDT 

Ingrid, 
Anna og 
Linn  

0,-  1.mars  

Tiltak 
3 

Sørge for at delegasjonene får 
invitasjon og informasjon i 
god tid  

Ingrid, 
Anna og 
Linn 

0,-  1.februar  

Tiltak 
4 

     

 
 
 
Hovedmål til CISV Norge 2: 
Alle fylkeslag skal innen 2021 ha et aktivt juniormiljø 
 
Mål:  

 Hva? Ansvarlig Budsjett Planlagt Gjennomført 

Tiltak 
1 

Motivere delegater og ledere 
på SUDT til å delta i andre 
aktiviteter i CISV og være del 
av et aktivt juniormiljø.  

- Ha gode, gjennomførte 
bolker på SUDT 

- Step up komité 
fasiliterer stab med 
godt forberedt 
opplegg for SUDT-
helgen 

Ingrid, 
Anna og 
Linn  

0,-  Mars 
(kontinuerlig) 

 

Tiltak 
2 

Etter leir, oppmuntre fylkes- 
og lokallagene til å arrangere 
JB-bolk på postcamp  

- Kontakte fylkeslag 
etter leir for å forsikre 
at de følger opp leder 
og delegasjon  

Ingrid, 
Anna og 
Linn 

0,-  August   



 
 

Tiltak 
3 

     

Tiltak 
4 

     

 
 
 


