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SSttyyrreemmøøtteepprroottookkoollll  

Dato:  13. november 2011, 20:00 

Sted:  Telefonkonferanse 

Tilstede: Miriam Strand Workinn, Ann-Julie Kjelstrup, Hans Jørgen Kermit, Kari Wessel og Ronny Bergeton 
Thomassen  

Forfall:  Ingvild Fagerheim Fjereide, Lisa Halvorsen og Karina Teisnes 

Møteleder:  Miriam Strand Workinn 

Referent: Ronny Bergeton Thomassen 

Merknader: Møteleder hevet møtet klokken 20:45.  

Konstituering 

Innkalling og saksliste, saksnummer 009/11-2011, ble godkjent uten tillegg eller merknader. 

Saker til behandling 

010/11-2011: Vurdere videre prosess for neste delegasjon som skal ut. 

Drøfting og gjennomgang av saken er unntatt offentlighet. 

Styrets enstemmige 

VEDTAK 

Styret finner ingen av de tilstedeværende styremedlemmene som inhabile i den videre behandling av 

saken.  

Styret er av den oppfatning at å få inn en ny delegasjonsleder uten ledertrening og erfaring fra CISV ikke er 

aktuelt. En ny slik delegasjonsleder vil ikke ha nok tid til å gjennomføre tilstrekkelig ledertrening, samt 

nødvendige praktiske og mentale forberedelser til leiropphold. 

Styret ønsker at delegasjonen fortsetter samarbeidet med opprinnelig godkjent delegasjonsleder, men at 

det gjennomføres hyppige møtepunkter, aktiviteter og tiltak for å få på plass den nødvendige tilliten. Disse 

aktivitetene og tiltakene gjennomføres i samarbeid med Katrin Reil Conradi, som er en ressursperson med 

mange års bred erfaring fra CISV-arbeid. Det foreslås fra styret at det gjennomføres en overnattings-

aktivitet (eksempelvis hyttetur) som delegasjonsleder planlegger sammen med foreldregruppen. Denne 

aktiviteten, fra planleggelse til gjennomføring, evalueres for å finne ut om delegasjonslederen fortsetter.  

Som en siste utvei, dersom alt annet er utprøvd, så kan det være aktuelt at styreleder trer inn som 

delegasjonsleder. Det er fortsatt praktiske utfordringer for styreleder som må løses, samt at arrangerende 

nasjon/lag godkjenner at fylkeslaget sender en kvinnelig delegasjonsleder. Disse må være på plass for at 

styreleder, som nødløsning, tar over delegasjonen. 
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011/11-2011: Eventuelt 

a) Orienteringssak om status på søkere til, og informasjonstiltak for aktiviteter i 2012 

Styreleder informerte om at det til nå er mottatt søknader fra fire jenter i riktig alder for 

deltakelse på barneleir. Foruten Lisa Halvorsen er det foreløpig ingen andre 15-åringer som har 

søkt.  

Dersom Kristine Schei Lillegård og Hans Jørgen Kermit søker vil det være nok ledere for de 

delegasjonene som skal ut i 2012. 

Styreleder har sendt ut e-post til alle skoler i Troms med forespørsel om at de sprer ryktet om at 

fylkeslaget trenger søkere til aktiviteter i 2012. Det er kommet to konkrete henvendelser med 

ønske om at fylkeslaget møter på aktuell skole for å informere. 

Styrets enstemmige 

VEDTAK 

Styret tar til orientering status på antall søkere til Barneleir og Summercamp, og det som er 

gjort av informasjonstiltak så langt.  

Ann-Julie gjennomfører, i uke 46, informasjonsmøter på Gyllenborg skole og Storelva skole. 

Hans Jørgen tar seg av informasjonsmøter i uke 47. 

 

b) Oppfølgingssak til sak 10/11-2011; Gjennomgang av rutiner for utvelgelse av delegasjonsledere 
med tilhørende oppfølging og rapportering underveis i forberedelser for delegasjonene. 

Som et etterspill til sak 10/11-2011 er det forslag om at det blir en fremtidig styresak på 

gjennomgang av rutiner for utvelgelse av delegasjonsledere med tilhørende oppfølging og 

rapportering underveis i forberedelser for delegasjonene. 

Styrets enstemmige 

VEDTAK 

Styret oppretter en oppfølgingssak til sak 10/11-2011 for å gå gjennom rutiner for utvelgelse 

av delegasjonsledere med tilhørende oppfølging og rapportering underveis i forberedelser 

for delegasjonene. 

 

 

 

Møteleder hevet møtet klokken 20:45. 


