
ORGANISASJONSUTVIKLINGSKOMITEEN 

Arbeidsåret 2018/19 
Komiteleder: Jostein Sydnes. Komiteemedlemmer: Nina Holmberg Kvam, Lisa W. 
Halvorsen 
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 

Januarmøtet Jostein 4500  3 personer 

Kurs for tillitsvalgte  4500  3 personer på Høstmøtet 
Dette er under fane høstmøtet i 
CISV Norge sitt budsjett. 

Høstmøtet     

Landsmøtet  1500   

Overlappingsseminar  4500  3 personer 

  

Del 2: Strategiske satsinger 
Virkning 
CISV Norge skal organisere, videreutvikle og kvalitetssikre treninger, programmer og 
aktiviteter 
CISV Norge skal i perioden arbeide aktivt for å øke mangfoldet blant deltakere på aktiviteter 
CISV Norge skal fortsette å være en organisasjon som tilbyr aktiviteter gjennom hele året 
  
Profilering 
CISV Norge skal bli synligere 
CISV Norge skal bedre kommunisere vårt formål og våre program 
  
Ressurser 
CISV Norge skal være et attraktivt valg for unge voksne 
CISV Norge skal i 2021 ha 50 % flere betalende medlemmer enn i 2017 
CISV Norge skal ivareta sine frivillige ressurser på en god måte 
  
Grunnmur 
CISV Norge skal være en bærekraftig organisasjon på alle nivåer 
CISV Norge skal være en trygg og inspirerende organisasjon å være en del av 
  
 
 
 
 
 



  
Tiltak 1 (RESSURSER) 
Implementere ny komitestruktur og sørge for at alle er godt informert om prosessen. 
Komiteene skal delta i prosessen. 
Tiltak 2 (VIRKNING) 
Gjennomføre kurs for tillitsvalgte og markedsføre kurset tydeligere og tidligere mot 
fylkeslagene. Gjennomgå materiellet til kurset og legge inn evt nytt kompendium. 
Holde kurs om rekruttering (Historiefortelling) på Høstmøtet. 
Tiltak 3 (PROFIL) 
Bistå informasjonskomiteen med arbeidet om ny nettside. 
Tiltak 4 (GRUNNMUR) 
Gjennomgå og evaluere “Du i Styret” boka til CISV Norge. Starte prosessen med å endre 
innholdet i boka og tilgjengeliggjøre den for fylkeslagene.  
 
Årshjul 
 
Når Hva Ansvar 

August Overlappingsseminar Jostein 

August  - oktober Samarbeide om nye arbeidsbeskrivelser for komiteene Jostein 

September - oktober Ringe fylkeslag og rekruttere til Kurs for tillitsvalgte Nina 

Oktober - januar Oversikt over “Du i styret” Nina 

Oktober - november  Forberede kurs for tillitsvalgte Nina og Lisa 

November (Høstmøte) Holde Kurs for tillitsvalgte Nina og Lisa 

Januar  Januarmøte 
Writeshop for nye nettsider 

Jostein 

Januar - februar Ferdigstille “Du i styret” Alle 

April Landsmøte Jostein 
 
 

	


