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Velkommen til CISV Norges Høstmøte 2019! 

- Høstens vakreste CISV-eventyr!  

Tema for Høstmøtet er bærekraftige fylkes- og lokallag.   

På Høstmøtet tilbyr CISV Norge ulike kurs og bolker for alle CISV-medlemmer. Uansett 

hvilken rolle du har i vår organisasjon - om du er styremedlem, forelder, junior, 
komitémedlem eller bare er nysgjerrig og vil finne din fremtidige rolle - er Høstmøtet 

stedet for deg. Her er noe for enhver smak!  

Fullt program kan du finne her: http://hm.cisv.no/program (Det kan dukke opp nye 

godbiter i programmet etter hvert, så stay tuned!).  

Les mer om de ulike tilbudene på side tre i denne invitasjonen. 

 

Når og hvor? 

Høstmøtet arrangeres fra 8.-10. november på Comfort Hotel Runway (samme som de 

siste 6 årene). Men for de fleste vil det være nok å delta 9.-10.november.  

Hvem skal komme på fredagen? 

• alle som skal delta på RSM 

• de som ønsker eller trenger en introduksjon til CISV (ideolgi, historie, hva vi driver 

med og metoder vi bruker i våre aktiviteter). 

Hvem skal delta fra lørdag?  

- alle som ikke skal på RSM eller 

- de som skal delta på Leirstartseminar eller Risk Management trening og som ikke 
behøver en introduksjon til CISV 

- alle juniorer 

- alle som ønsker å delta på de andre bolkene som tilbys på Høstmøtet 

Høstmøtet fra lørdag til søndag tilbys altså for alle medlemmer i CISV Norge som ønsker 

en inspirerende CISV-helg.  

 

Hva koster det å delta? 

For de som skal delta på fra fredag til søndag: 

Pris for de født i 1996 eller senere: NOK 3000,- 

Pris for de født i 1995 eller før: NOK 4500,- 

Prisene inkluderer reise og opphold fra fredag til søndag 
Ønsker man enkeltrom må man betale 500 kr ekstra. 

http://hm.cisv.no/program
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For de som skal delta fra lørdag til søndag:  

Pris for de født i 1996 eller senere: NOK 2000,- 

Pris for de født i 1995 eller før: NOK 3500,- 

Prisene inkluderer reise og opphold fra lørdag til søndag 

Ønsker man enkeltrom må man betale 250kr ekstra. 

For Leirstartseminar så dekkes reise og opphold for ett leirkomitémedlem og ett 
stabsmedlem for de lagene som skal arrangere leir i 2020 (sender man to 
stabsmedlemmer får man bare dekket for én av dem). 

For Risk Management trening dekkes reise og opphold for Risk Management koordinator 
hvis denne skal sitte de neste to periodene, altså frem til etter leirene på sommeren i 2021.  

Det er viktig at du gjør ditt ytterste for å få reisen din så billig så mulig. I tillegg må du ta 
vare på kvitteringene, slik at CISV Norge kan få regnet ut om du skal få betalt tilbake 

penger eller om du blir fakturert for oppholdet. 

Hvor er det mer informasjon? 

På denne bloggen kan du finne informasjon om årets Høstmøte: https://hm.cisv.no/  

Utforsk de ulike sidene for å lese programmet og finne ut hva du ikke kan gå glipp av. 

Påmeldingsskjemaet finner du også her:   

 https://cisvnorge.wufoo.com/forms/hastmatet-2019-pamelding/  

Det er en premie til de 7 første som melder seg på, så det er ingen grunn til å vente med å 

sende inn din påmelding!  

CISV Norge håper så mange som mulig har mulighet til å delta på årets Høstmøte. Dette er 

et spesielt nyttig seminar for de som er nye i fylkes- og lokallagstyrer, og derfor er det fint 

om dere videreformidler informasjon om møtet til potensielle nye styremedlemmer, selv 

om de ikke nødvendigvis er valgt inn ennå. 

 

Vi ber fylkes- og lokallagsledere og komiteer merke seg at fristen for å sende inn saker til 
RSM er satt til 18. oktober og saker sendes inn til board.list@no.cisv.org 

 

 

https://hm.cisv.no/
https://cisvnorge.wufoo.com/forms/hastmatet-2019-pamelding/
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Programmet: 

 

Hva er de ulike kursene som tilbys på Høstmøtet?  

Leirstartseminar 
Leirstartseminaret er for leirkomité og stab i fylkeslag som skal arrangere leir i 2020. Arrangerende 
fylkeslag skal sende deltagere på seminaret, og det er ønskelig at dette er leirkomitéleder og 

leirleder. 

Dette er et oppstartsseminar hvor det vil bli gitt konkrete tips og retningslinjer for leirarrangering, 

samt mulighet for leirkomité og stab for å starte samarbeidet og planleggingen rundt leir.  

Det vil bli anledning til å stille spørsmål om alt du lurer på rundt leir! Det vil bli fellesbolker med 
idémyldring og erfaringsutveksling, og tid til arbeid sammen mellom leirkomité og stab for å være 
best mulig forberedt til leiren. 

CISV Norge dekker reise- og oppholdskostnader for ett leirkomitémedlem og ett stabsmedlem per 
arrangørlag. Reiseutgiftene for de to må sendes inn til CISV Norge etter Høstmøtet. Hvis 
leirkomitéleder eller leirleder ikke kan delta, anbefales det at et annet komité- eller stabsmedlem 
deltar.  

Det anbefales at flere fra leirkomiteen eller staben deltar på seminaret, og leirkomitéledere for 

leire som skal arrangeres i 2019 er også velkommen til å delta, men kostnadene må dekkes av 

fylkes-/lokallagene selv! 

Risk Management trening  
Tema for denne treningen er håndtering av risiko for å oppnå CISVs visjon om å utdanne og inspirere 

til handling for en mer rettferdig og fredelig verden er et felles ansvar for alle i CISV. 

 

Denne forpliktelsen og prinsippene er nedfelt i CISVs internasjonale retningslinjer om blant annet: 

Child Protection, sosiale medier, utvelgelsesrutiner, evaluering av programmer og 

styringsdokumenter. 

 

Kurset vil gi en innføring i CISVs tilnærming til Risk Management, sentrale dokumenter og ressurser. 

 

Hvem er bolken rettet mot: Risk Management Koordinator i fylkes- og lokallagene 
 

Hva tilbys utenom disse kursene? 
I tillegg til disse kursene vil vi ha noen bolker som er felles, og noen som går parallelt slik at man 

kan velge litt selv hvilke tema man ønsker å fordype seg i. Disse kan dere lese mer om på 

https://hm.cisv.no/ 

Med andre ord, det er inspirasjon å høste for alle!   

(pun intended ;p) 

 

  

https://hm.cisv.no/
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Høstmøtet er et inkluderende og trygt arrangement! 

Høstmøtet skal være et trygt arrangement, der den enkeltes integritet og grenser respekteres. 

Dette gjelder både på felles arenaer og i de private rom. 

Dersom du selv opplever eller er vitne til grenseoverskridende adferd kan du kontakte 

trygghetsgruppa: 

Susanne Schröder: tlf. 95227168 

Knut Berge: tlf. 99459134 

Kristina Moshuus: tlf. 48255598 

  

Programmet varer til kl 16:30 på søndag. 

  

 


