
Årsberetning CISV Troms 1.sept 2010-1.sept 2011 

  

  

Styret har bestått av 

  

Katrin Reil Conradi     leder 

Helene Falch             nestleder 

Ingvild Fjæreide              kasserer 

Karina Theisen           sekretær 

Ronny Thomassen  infoansvarlig 

Rannveig Sørum          delegasjonsansvarlig  

Sandra Reil Conradi           juniorrepresentant 

  

Det har vært avholdt tolv styremøter, samt en rekke arbeidsmøter i perioden. 

  

Aktiviteteter : 

Styret deltok med leder og sekretær på CISV sitt Høstmøte 29.-31.oktober 2010. 

8 november arrangerte vi en workshop sammen med EVS praktikanten Freija Lina fra CISV 

sentralt med tema ”Lokalarbeid i fylkeslaget”.  12 deltakere fra CISV Troms deltok. 

12.-14.november 2010 ble det i samarbeid med CISV Finnmark arrangert minileir på 

Raftsbotn skole i Alta. 

4.-6. februar ble det avholdt søknadsleir og postcamp for Guatemala og Brasildelegasjonen på 

Storelva skole. 

8.-10.april deltok styreleder og juniorrepresentant på Landsmøte for CISV i Bergen. 

20.-22.april ble det avholdt precamp på TUIL Arena.  

4 ledere og 1 JC reiste på LTS i Oslo 18-20.03.2011 

Leirsjef og juniorstabsmedlem for Tromsøleiren dro på leirkickoff på våren. 

Vi hadde en delegasjon i Borgertoget 17.mai. 

Vi deltok i planlegging og gjennomføring av Internasjonal uke juni 2011, der Columbia -

delegasjonen og ungdomsgruppa arrangerte gatefest for barna i flyktningmottaket i samarbeid 

med Redd Barna Troms. 



 

I løpet av perioden har følgende delegasjoner vært sendt ut: 

I desember/januar var åtte av våre ungdommer, samt to ledere på Interchange i Brasil. 

Vi har ellers deltatt på: 

Barneleir Guatemala, 11-åringer, desember 2010/januar 2011 

Summercamp Columbia, 14 åringer,  juni/juli 2011 

Barneleir Norge, Oslo & Akershus 11 åringer, juli 2011 

Barneleir Canada, 11 åringer, juli/august 2011    

1 JC representant ble sendt til Stockholm 

 

I perioden 1.-28.juli har CISV Troms avholdt barneleir i Tromsø. 12 nasjoner deltok med sine 

delegasjoner og ledere. Siv Astrid Teisnes var leirleder, staben var satt sammen av CISV-ere 

fra USA, Filippinene og Norge. Leirkomiteledere var Gry Dons og Kari Riddervold. Leiren 

ble avholdt på Mortensenes skole.  Egen evaluering av gjennomføringa foretas. 

  

  

Mye tid har vært brukt til å forberede barneleiren i Tromsø 2011. Økonomien i etterkant av 

barneleiren 2011 er god 

  

Tromsø, 20.september 2011 

 

Helene Falch 

  

 

 

 

 

 


