INTERCHANGE
Arbeidsåret 2018/2019
Komiteleder: Ine Annett Jomaas / CISV Trøndelag (bosatt: Oslo)
Komitemedlemmer: Morten Fossmellem / CISV Finnmark (bosatt: Vadsø)

Del 1: Faste arbeidsoppgaver
dette er oppgaver som går igjen fra år til år og er nedfelt i komiteens/koordinatorens
arbeidsbeskrivelse
Oppgave

Ansvarlig

Budsjett

Bekrefte match.

Ine

0

August

Oppfølging av fylkeslag
etter programsesongen
2018.
Overlappingsseminaret

Ine

0

Opprette kontakt med
match nasjonale
Interchange
koordinators (NIC) og
sette lokale Interchange
koordinatorer (LIC) i
kontakt med sine
matcher.
Fylle ut og sende inn
Interchange
Confirmation and
Contact Form (ICCF).
Oppfølging av lagene
som skal arrangere
Interchange i 2019 (5
stk. planlagte).
Bistå LIC ved behov
med utfylling av skjema.
Minne lagene om
relevante frister.
Dialog med LICene.
Opplæring og oppføling
av LICene via skype
(eller lignende), epost
og telefon.

Ine

0

August /
september
2018
September
2018
Oktober
2018

Ine

0

Oktober
2018

Ine og
Morten

0

Jevnlig
gjennom
året.

Ine

0

Jevnlig
gjennom
året.

Ine og
Morten

0

Jevnlig
gjennom
året.

0

Planlagt

Merknad/Gjennomført

Allerede bekreftet innen
fristen i juli.
Epost og telefonkontakt
med LIC fra de 5
gjennomførte 2018 ICene.
Verken Ine/Morten kunne
delta denne gangen.

Frist: 31.okt.

LIC-trening Høstmøtet
2018 etter å spurt hvor
mange av de fem LICene
hadde anledning til å
delta. Komiteen vurderte
det slik at det ville kreve
unødvendig bruk av
ressurser i forhold til
utbytte og ser det mer
hensiktsmessig å teste ut
jevnlig skype-møter med
LICene som en erstatning i
forbindelse med

Bistå med
programfaglige innspill
til Interchange
spesifikke deler av LTS
og NEO.

Ine og
Morten

0

Før
relevant
seminar

Budsjettering høst 2018
0

Overlappingssemianaret
2018

-

Høstmøtet 2018

Ine

Januarmøtet 2019
Landsmøtet 2019

Budsjettering 2019
Begge
4500
Ine
5000

Overlappingsseminaret
2019
Høstmøtet 2019

5000

Ine

0

NIC?

5000

November
2018

November
2019

Interchange 2019.
I dialog med
utdanningskomiteen og
etter hvilke behov som
foreligger.

Verken Ine eller Morten
kunne delta Overlappen
2018.
Ine deltar. (4500 kr fresøn. Deltakelse +
reisekostnad til/retur
Gardemoen.)

Reise Morten
Hvis LM samme sted som
HM, estimerer samme
kostnader overnatting.
Kun Ine (som er bosatt i
Oslo) deltar.
Antar lik kostnad per pers
som i 2018.

Virkning:
I forberedelser av Interchange 2019 skal Interchange-komiteen teste ut en
opplæring/oppfølging av lokale interchange koordinatorer via skype som erstatning for
LIC-trening over en helg. Interchange består av mange faser og ulike skjema og frister. Vi
tror vi kan gi bedre oppfølging av LIC gjennom jevnlig dialog/kontakt framfor 4-5 bolker i
løpet av en helg.
Profilering:
Være tydelig i kommunikasjonen at Interchange er et familieprogram der familien som
helhet er involvert i programmet.
Ressurser:
Komiteen skal være tilgjengelig, behjelpelig og støttende ovenfor LICene og det arbeidet
de gjør lokalt.
Grunnmuren:
Komiteen (NIC) skal være ansvarlig for å følge opp henvendelser og frister fra IO og
partner-match.
Komiteen skal støtte LICene i arbeidet de gjør lokalt og i de ulike fasene av Interchange
forberedelser, gjennomføring og evaluering.

Del 2: Strategiske satsinger
her skal komiteen/koordinatoren velge ut noen av de mål/tiltak som den vil jobbe videre
med i arbeidsåret 2017/2018. Disse målene/tiltakene er formulert for nasjonalt plan i strategiog handlingsplan 2016-2018 og vedtatt av landsmøtet.
●

Hovedmål til CISV Norge: Arrangere aktiviteter året rundt
Mål:

Hva?

Ansvarlig

Budsjett

Planlagt

Gjennomført

Tiltak
1
Tiltak
2
Tiltak
3
Tiltak
4

Hovedmål til CISV Norge 2: Satsing på medlemmer fra 18 til 26 år.
Mål:

Hva?
Tiltak
1
Tiltak
2
Tiltak
3
Tiltak
4

Ansvarlig

Budsjett

Planlagt

Gjennomført

