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Dato:  24. mai 2011, 16:15 – 18:30 

Sted:  Forbrukerrådets lokaler i Vestregata 33, Tromsø 

Tilstede: Fra styret: 
Katrin Reil Conradi (leder), Helene Falch, Sandra Reil Conradi, Ingvild Fagerheim Fjereide og 
Ronny B. Thomassen  

Andre: 
Ingen andre deltok 

Forfall:  Karina Teisnes og Rannveig Sørum 

Møteleder:  Katrin Reil Conradi 

Referent: Ronny Thomassen 

Merknader: Ingen merknader 

 
SAKSLISTE 
 
001/05-11: Aktiviteter og tiltak knyttet til midler mottatt fra Tromsø kommune 

Styrets leder informerer om bakgrunnen for tilskuddet, pålydende kroner 20.000,-, fra Tromsø kommune til 

bruk i tiltak og aktiviteter overfor vanskeligstilte barn og unge. Det er allerede avtalt et samarbeid med Redd 

Barna Tromsø, ved nestleder Kine Olsen, om et arrangement sammen med Tromsø mottakssenter i forbindelse 

med Internasjonal Uke. 

Styret diskuterte andre mulige aktiviteter som kunne være aktuelle inn mot årets barneleir i Tromsø. 

Alternativene var å invitere barne fra enten Tromsø mottakssenter eller Bymisjonens “iLag”-prosjekt. 

Aktivitetene foreslås lagt til enten “Open Day” eller “National Day”. 

 

Vedtak 

Styrets leder melder inn til Leirleder, Siv Astrid Teisnes, om at styret ønsker å ha en aktivitet hvor barn fra 

enten Tromsø mottakssenter eller Bymisjonens “iLag”-prosjekt kommer til barneleiren for å gjennomføre 

aktiviteter med bespisning. 

Leirleder inviteres til et møte med noen medlemmer av styret for å diskutere dette. 

 
 
002/05-11: Innmelding av ønsker og behov i forhold til delegasjoner 

Lokallaget har mottatt en forespørsel fra CISV Norge om å melde inn de ønsker og behov CISV Troms har for 

2012 i forhold til delegasjoner til Barneleir, Summercamp og juniorledere til barneleir. 

Vedtak 

CISV Troms har hatt en gjennomgang og styrets leder melder inn følgende behov: 

 CISV Troms ønsker tre delegasjoner til Barneleir for 2012 

 CISV Troms ønsker en delegasjon til Summercamp 2012 

 CISV Troms ønsker å sende tre juniorledere til barneleir i 2012 
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003/05-11: Status for årets barneleir i Tromsø med tilhørende dugnadsarbeid 

Styrets leder informerer om status for årets barneleir i Tromsø. 

En delegasjon har trukket seg fra årets barneleir. 

Rektor ved Mortensnes skole har vært i kontakt med styrets leder med beskjed om at brannforskriftene er OK i 

forhold til gjennomføring av sommerens leir. 

Styret har tidligere behandlet behovet for at det styrets medlemmer deltar inn i leiren som kontaktpersoner. 

 

Vedtak 

Styret stiller med følgende kontaktpersoner for leirleder: 

 Uke 27: Helene, 91806282 

 Uke 28: Ingvild, 90619416 

 Uke 29: Ronny, 99268986 

 Uke 30: Katrin, 91572248 

Som kontaktperson inn i styret skal leirleder, Siv Astrid Teisnes (95810548), kontaktes to til tre ganger i uken 

for statusoppdatering. Leirleder kan ved behov kontakte styrets ressurs. 

 

RUTINEBESKRIVELSE FOR KJØKKENTJENESTE 

For å sikre at personer som deltar inn i arbeidet med kjøkkentjeneste kommer og ikke vet hva som skal utføres 

av oppgaver, er det behov for å få utarbeidet en rutinebeskrivelse for dette.  

 

Vedtak 

Styret ber kjøkkengruppa utarbeide en rutinebeskrivelse i forhold til kjøkkentjeneste i samarbeid med Sandra 

Conradi (45239477). 

 

VAFFELSALG 

Gjennomføring av vaffelsalg er en dugnadsaktivitet som alle må delta inn i. Det er tidligere sendt ut både 

informasjon og oversikt over hvem som har ansvar for vaffelsalg på gitte helger. 

 

Vedtak 

Styret ber om at de som er ansvarlig for organisering av vaffelsalget, på nytt, informerer om at de som ikke 

gjennomfører planlagte vaffelsalg innbetaler avtalt beløp til kontonummer 0530.05.64641, og at innbetalingen 

merkes med: 

 Dato for vaffelsalg 

 Delegasjon 

 Navn på barnet 
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004/05-11: Status for deltakelse i Internasjonal Uke 

Styrets leder informerer om at det er etablert et samarbeid med Redd Barna i Tromsø om et arrangement 

sammen med Tromsø mottakssenter i forbindelse med Internasjonal Uke. Til nå er det fem barn fra CISV Troms 

har meldt sin interesse for å være med på dette. 

 

005/05-11: Pre- og Postcamps for 2011 

Styrets leder informerte styret om gjennomføringen av Precamp på TUIL Arena, i perioden 20. – 22. mai. I antall 
deltakende barn er denne Precampen den største som hittil har vært arrangert i regi av CISV Troms. 
Evalueringen fra de som var med å gjennomføre og lede denne Precampen var positiv. 

VIDERE SAMARVEID MED FINNMARK 

Lokallaget i Finnmark var invitert i lang tid i forveien, men ingen fra Finnmark hadde anledning til å delta. 

Styret er av den oppfatning at lokallagene i nord ikke er tjent med ikke å nyttiggjøre seg av hverandres 
ressurser ved arrangering av pre- og postcamps. Spørsmål som styret diskuterte var blant annet hvordan skal vi 
forvalte det videre samarbeidet med Finnmark? 

 

Vedtak 

Styrets leder henvender seg til Finnmark for å synliggjøre viktigheten med et videre tett og godt samarbeid, og 

ber om å få ha Postcamp sammen med dem utpå høsten. 

 

006/05-11: Evaluering av lokallaget på forespørsel fra CISV International 

Styrets medlemmer har fått videresendt en e-post, fra styrets leder, som omhandler evaluering av lokallaget. 

Forespørselen om en evaluering kommer fra CISV International. 

Styret gjennomførte i fellesskap denne evalueringen og oversendte resultatet tilbake til CISV International. 

 

007/05-11: Eventuelt 
Ingen saker ble meldt inn eller behandlet under eventuelt. 

 

 

 

Tromsø,   
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