Til medlemmer av CISV Agder
Kristiansand 11.09.18

Årsmøte CISV Agder 2018
Styret viser til innkalling til årsmøte 04.09.18.
Årsmøtet avholdes 16.september 2018 kl.13:00 på Justvik bydelshus.
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Med vennlig hilsen
Fylkesstyret CISV Agder

ÅRSBERETNING
CISV AGDER, 1. september 2017 – 31.august 2018

STYRET har i perioden bestått av:
Thea Lyssand
Margrethe Aurora Seljenes
Tone Bardal
Gro Anita Grelland
Trygve Stensgård
Helene Harstad
Sofie Belbo
Cecilie R. Hansen-Tangen

Leder
Nestleder og lederansvarlig
Økonomiansvarlig
Delegasjonsansvarlig
Risk manager
Styremedlem
Juniorrepresentant
Juniorrepresentant

på valg
på valg
på valg
ikke på valg (1 år)
ikke på valg (1 år)
på valg
ikke på valg (1 år)
ikke på valg (1 år)

Valgkomite:
Synnøve Haugeland
Hege Myrvold
Astrid Kippersund ble på årsmøtet september 2017 valgt inn som mosaikk-ansvarlig i styret. Hun
måtte dessverre trekke seg fra vervet, og resten styret har dekket inn dette arbeidet.
Årsmøtet for perioden 1. september 2017 – 31. august 2018 ble holdt 16. september 2018 på Justvik
bydelshus, Kristiansand.

STYREARBEID
Det er avholdt 8 ordinære styremøter i perioden:
12. oktober 2017
14. november 2017
5. desember 2017
25. januar 2018
15. februar 2018
22.mars 2018
26. april 2018
31.mai 2018
Styremøtene er flyttet fra Arkivet til Rådhuskvartalet i Kristiansand, for å spare penger. Vi leier
fremdeles Arkivet for «Torsdagskveld på Arkivet.»
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Organisasjonen har fortsatt utfordringer med å få voksne medlemmer til å engasjere seg over tid.
Spesielt utfordrende er det å finne ledere til delegasjonene våre og få unge voksne til å engasjere seg
i organisasjonen utover ledervervet. Styret jobber kontinuerlig med lokalarbeid for å få en større
aktiv medlemsmasse. Det siste året har dette vært svært fruktbart i forhold til ungdommer i
organisasjonen og vi har fått en aktiv og engasjert ungdomsgjeng. Vi har dog et stykke å gå når det
kommer til hvor synlig organisasjonen er for potensielle søkere til programmene våre, og å få voksne
medlemmer aktive og engasjerte over tid. Dette vil vi fortsette å prioritere i neste periode.

CISV-Vest Agder har siden 2016/2017 gått over til å kalle seg CISV Agder. Den offisielle endringen vil
stemmes over på årsmøtet 2018. Vi har lenge jobbet aktivt med å ta i bruk endringen, blant annet i
sosiale medier, e-post og muntlig.

Delegasjonsarbeid
CISV Agder sendte vinteren 2017/2018 en Step-Up delegasjon til Peru. Sommeren 2018 sendte vi to
delegasjoner på leir: en Step-Up delegasjon til USA og en Village delegasjon til Buskerud. Vi skal
sende en Step-Up delegasjon Brazil vinteren 2018/2019. En representant fra styret har vært/skal
være til stede ved alle avreiser og ankomster.
I år måtte vi dessverre kansellere en Village-delegasjon til Mexico pga. for få søkere. Styret satt inn
store ressurser på å prøve å rekruttere delegater, men endte opp med å heller gi bort denne
delegasjonen til CISV Telemark og CISV Oslo og Akershus som samarbeidet om å fylle denne
delegasjonen. CISV Agder brukte sine opptjente poeng på å sende denne delegasjonen.
Det er også blitt lagt mye arbeid i å rekruttere ledere for årets delegasjoner. Vi har aktivt jobbet for å
promotere det å være leder som en god mulighet spesielt for studenter. I år har vi fått to ledere som
bor utenfor Agder. Dette byr på noen utfordringer, men har løst seg veldig godt gjennom samarbeid
mellom lederne, foreldre og styret. Lederansvarlig har gjort en svært god jobb i oppfølgingen og
rekrutteringen av lederne.
I forkant av utsending av delegasjonene har det blitt gjennomført to foreldretreninger hvor
delegasjonsansvarlig har hatt hovedansvaret for å informere og forberede foreldre på hva det vil si å
sende barn/ungdommer på CISV leir. Vi har også på disse foreldretreningene valgt å legge fokus på
viktigheten av dugnadsarbeid for organisasjonen. Disse møtene har tatt sted 9. og 28. februar, i
Rådhuskjelleren i Kristiansand. Lederansvarlig har også vært tilstede på to av delegasjonsmøtene til
barneleirdelegasjonen for å kompensere for manglende leder, og har hatt tett oppfølging med denne
delegasjonen underveis. Heldigvis fikk vi rekruttert en kvalifisert leder i tid for det siste møtet slik at
delegasjonen fikk bli kjent med hverandre og leder før de reiste på leir.
Sommeren 2018 ble det satt sammen en Step-Up delegasjon (15år) med delegater fra forskjellige
fylkeslag til en leir i Hedmark. CISV Agder sendte et medlem med denne delegasjonen.
Vinteren 2017/2018 sendte vi en JC til Brazil. Sommeren 2018 har vi sendt to JCer til Norge: en til
Oslo og en til Bergen. En representant fra styret var tilstede ved avreise og ankomst.
Vi har hatt et medlem som dro på Seminarleir til Frankrike sommeren 2018.
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4 medlemmer har deltatt på Youth-Meeting. 2 medlemmer dro på 12-13 års YM i Tsjekkia mars 2018,
1 medlem dro på 14-15 års YM i Spania mars 2018, og 1 medlem dro på 16-18 års YM i Hong Kong
sommeren 2018.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra delegater, ledere og foresatte på Village og Step-Up. Det
har ikke vært noen alvorlige uhell eller skader på disse.
Totalt 24 medlemmer har deltatt på leirer nasjonalt og internasjonalt i perioden 1. september 2017
til 31.august 2018.
Styret sier seg godt fornøyd med gjennomføringen av årets delegasjonsarbeid.

Organisasjonsarbeid
Styret har fortsatt å prioritere å bygge opp den lokale medlemsmassen, med spesielt fokus på
ungdommer og unge voksne. Det ble opprettet et juniorstyret, under ledelse av
juniorrepresentantene fra fylkeslagstyret. Denne gruppen med ungdommer har jobbet hardt for å
øke aktiviteten i denne aldersgruppen og har lykkes med det, gjennom det vi kaller JAG-aktiviteter
(Junior Activity Group). Vi vil fortsette å ha fokus på å ha jevne aktiviteter for ungdommer fra 13 år
og oppover.
Styret har også tatt opp igjen en tidligere tradisjon med «fredspils» for medlemmer over 18 år. Dette
for å ha et gøy helårstilbud også for de voksne.
Mosaikk-arbeidet har gått noe ned siden forrige periode siden mosaikk-ansvarlig måtte trekke seg fra
vervet. Vi har allikevel arrangert så mange «Torsdagskvelder på Arkivet» som vi har hatt mulighet til,
og heller fokusert på JAG-aktiviteter.

AKTIVITETER I PERIODEN
Post-camp for delegasjoner og JC’er som dro på leir sommeren 2017 ble arrangert 16.-17. september
2017 på Justvik bydelshus. 16 deltakere.
CISV Agder deltok på TV-aksjonen 22.oktober 2017 etter initiativ fra juniorrepresentantene. 3
ungdommer og en voksen deltok på innsamlingen.
Minileir for medlemmer fra 9-13 år på Justvik bydelshus 18.-19.november 2017. 18 deltakere.
Søkerhelg for årets søkere på Village og Step-Up sommeren 2018, og Step-Up vinteren 2018/2019
27.-28. januar 2018. Vi inviterte også JC og Youth Meeting søkere. 20 deltakere.
JAG-tur for medlemmer fra 13 år ble arrangert 3.-4. februar 2018 på Juventehytta på Møvig. 27
deltakere.
Step-Up delegasjonen som dro på leir vinteren 2017/2018 arrangerte sin egen Post-Camp 11.mars
2018.
Minileir på Justvik bydelshus 7.-8. april 2018. 22 deltakere.
CISV Agder deltok for første gang i Borgertoget i Kristiansand 17.mai 2018. Ca. 15 deltakere.
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Pre-camp for delegasjoner og JC’er som dro på leir sommeren 2018, og for delegasjonen som skal på
Step-Up vinteren 2018/2019 ble arrangert 2.-3. juni 2018 på Justvik bydelshus. 16 deltakere.
Sommeravslutning for alle medlemmer ble arrangert 3.juni 2018 på Justvik bydelshus.
Juniorrepresentantene arrangerte «JAG in the sun» for alle over 13 år 22.juni 2018 på Flekkerøya. Ca.
12 deltakere.
Det ble arrangert «Fredspils» for alle medlemmer over 18 år 26.juni 2018 på Frk.Larsen. 5 deltakere.
CISV Agder deltok i Pride-paraden under Skeive Sørlandsdager 25.august 2018. Nesten 30
ungdommer og voksne deltok i paraden.
I løpet av perioden ble det arrangert 6 «Torsdagskveld på Arkivet», med noe variasjon i sted og tid.
På grunna av mangel på egen mosaikk-ansvarlig har det blitt arrangert færre «Torsdagskveld på
Arkviet» enn ønskelig. Styret har dekket inn der vi hadde mulighet til det, og vi er svært fornøyde
med arrangementene vi har gjennomført.

Diverse seminarer/møter
2 ledere og 1 JC deltok på NEO 22.-24. september 2017 på Bøleråsen skole i Ski.
Leder, delegasjonsansvarlig, leirkomiteleder og to juniorrepresentanter deltok på Høstmøtet 10.-12.
november 2017 på Gardermoen.
3 av 4 stab på barneleiren deltok på STAS 9. – 11. februar 2018 i Oslo.
2 ledere deltok på LTS Vest 16.-18. mars 2018 i Bergen.
2 JC’er deltok på LTS Øst 9.-11. mars 2018 i Oslo.
2 delegasjoner med ledere deltok på SUDT 20.-22.april 2018 i Bergen.
Fylkeslagleder deltok på Landsmøtet 14.-15. april 2018 i Sarpsborg.
Stabsleder deltok på stabslederseminar 5. – 6. mai 2018 i Oslo.

Barneleir i Søgne 2018
I 2018 arrangerte CISV Agder barneleiren LUMOS/NOX på Langenes skole i Søgne i perioden 29. juni
til 26. juli. I år fikk vi skolen gratis, som et engangstilfelle (skyldtes nye momsregler som vi kom midt i
mellom). Dette åpnet også opp for å ha lønnet kokk under leiren. I tillegg fikk vi sponset mer enn nok
brød og bakevarer gjennom leiren fra blant annet Frk. Lyng, Coop Extra Tangvall og Grim Bakeri
Tangvall. Vi fikk også sponset mat fra Kiwi Langenes, Hennig Olsen Is, Sørlandschips, Rema Tangvall
og en fiskemiddag fra Reinhartsen. Andre sponsorer inkluderte Upstairs, Europris Vågdsbygd,
Netthandelen, Kiwanis, Aquarama (halv pris inngang) og SG Lillesand. I tillegg fikk vi lånt ekstra frys
og kjøleskap av Rolf´s elektro og to biler fra Næromsorg Sør.
Mange medlemmer var i sving under leiren. Dugnadsoppgaver inkluderte transport av delegasjoner
og bagasje til og fra flyplass, transport av ledere under midthelga, opp- og nedrigg av leirstedet
(inkludert transport til lager), kjøkken- og nattevakter og vertsfamilier. Det anslås at det ble lagt ned
2000 -2200 timer dugnadsinnsats, ikke medregnet alle vertsfamilie-døgn og ungdommene som bidro
på kjøkken. Dette har vært viktige bidrag til leiren.
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Delegasjonene representert på leiren kom fra: Brasil, Canada, Costa Rica, Frankrike, Italia, Tyskland,
Norge, Sverige, Litauen, Thailand, USA og Mexico. Vi hadde også 6 JCer fra: Norge (x2), Tyskland,
USA, Portugal og Sveits. Totalt 15 nasjoner var representert ved leiren vår.
Staben besto av Margrethe Aurora Seljenes (stabsleder), Ingeborg Ljødal, Aslak Storheim og
internasjonal stab Julie Jonckers fra Belgia.
Leirkomiteen bestod av Johanne Tunaal-Larsen (leder, rekruttert av styret, plukket selv resten av
komiteen): Nina Roland (økonomi), Synnøve Haugeland (vertsfamilieansvarlig), André Høibo
(riggansvarlig), Tove Gustafsson (kjøkkenansvarlig) og Janne/Kristian Strøm-Fladstad (medkjøkkenansvarlig). Komiteen hadde første møte i desember, i alt seks møter a ca 1,5 time.
Forarbeidet til leirkomiteen har vært upåklagelig, og de har hatt ett godt og tett samarbeid med
stabsleder hele veien. Dette samarbeidet var en viktig ressurs for gjennomføringen av en suksessfull
leir.

ØKONOMI

CISV Agder har hatt normal drift, og ingen ekstraordinære inntekter eller utgifter.

Ved utgangen av regnskapsåret har vi kr 388 227 på konto.
Organisasjonen har ingen gjeld til finansinstitusjoner.

MEDLEMMER
CISV Agder hadde pr. 23.07.18 236 medlemmer.

ÅRSMØTE
Årsmøtet 2018 avholdes på Justvik bydelshus, 16. september 2018 kl.13:00

Fylkesstyret
September 2018
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Resultatregnskap for CISV Vest- Agder
CISV Agder har hatt normal drift, og ingen ekstraordinære inntekter eller utgifter.

Periode

01.09.17 - 31.08.18

01.09.16 - 31.08.17

Inntekter
Delegasjoner
STEP-UP leir
Mini-camp
Støtte
VABUR
Norsk Tipping
MVA refusjon

CISV Frifond
Reisefond
Støtte CISV
Reise/JC
Finansinntekter
Ekstra ordinære
Tapsføringer
SUM inntekter

9 400
1 713
18 553
27 711

30 980
183 572
15 482
57 377
14 210
58 900
13 808
2 489
-

87 200
149 390
28 375
52 349
5766
1094
19733
25491
2 210
25 991
2 483

376 818

347 998

Delegasjoner
STEP-UP leir
Mini-camp
Mosaic
CISV
Møter
Reise
Husleie
Andre kostnader

30 980
159 542
10 911
85 516
5 935
85 969
16 200
350

87 027
152 395

SUM

395 403

327 822

Resultat

(18 585)

Kostnader

1 622
5 100
9 450
41 890
9 900
1 425

20 176
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Balanse for CISV Agder
Pr 31.08.18

Pr 31.08.17 Pr 31.08.16

Eiendeler
Konto
Konto
Konto
Merch
Sum eiendeler

3060.09.79473
3060.24.16026
3060.33.28570

33 252
354 975
38 475,00
426 702

Pr 31.08.18

31 767
389 905

126 229
253 892
62 590

421 672

443 711

Pr 31.08.17 Pr 31.08.16

EK
Egenkapital IB

421 147

400 971

252 606

Periodens resultat
Egenkapital UB
Gjeld
Avsetning
Sum Egenkapital

(18 585)
402 562
24 000
140
426 702

20 176
421 147

146 304
398 910
44 801

525
421 572

443 711

Ved utgangen av regnskapsåret har vi kr 388 227 på konto.
Organisasjonen har ingen gjeld til finansinstitusjoner.
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Innstilling fra valgkomitéen
styret CISV Vest- Agder 2018-2019
Styre
Thea
Lyssand
Ingrid
Nyquist

Funksjon
Leder

Periode
Gjenvalg for 2 år

Tlf
93017053

E-post
thea.lyssand@gmail.com

Nestleder

97129877

ingrid.nyquist@songdalen.kommune.no

Gro Anita
Grelland
Tone Bardal

Delegasjonsansvarli
g
Mosaikkansvarlig

98062750
45483930

gro.anita.grelland@
kristiansand.kommune.no
bardaltone19@gmail.com

Hanne
Høyland
Kim Gronert

Ledertreningsansva
rlig
Økonomiansvarlig

Ny for 2 år
(ønsker å prøve
1 år først)
1 år igjen av
periode
1 år igjen av
periode
Ny for 2 år

90029583

hannehoyland@hotmail.com

Ny for 2 år

92261306

Trygve
Stensgård
Revisor
Runar Leite

Styremedlem og
risk-kontakt

Gjenvalg for 1 år

48896860

kim.henrik.gronert@
kristiansand.kommune.no
tstensgard@gmail.com

Revisor

1 år igjen av
periode

47202047

runar.leite@gmail.com

Valgkomite

1 år igjen av
periode

91681608

kajabjorvand@gmail.com

Valgkomite

Ny for 2 år

41688258

elin.marcella.salo@gmail.com

Valgkomite
Kaja
Fredheim
Bjorvand
Elin Salô
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Sak 7 Årsmøte CISV Agder 2018
Vi har i noen år allerede begynt å bruke navnet CISV Agder etter at det ble bestemt at
fylkeslaget også skulle omfatte Aust-Agder. Det «nye» navnet brukes i dag gjennomgående
på e-post, nettside, sosiale medier, effekter og av CISV Norge. Navneendringen er dog aldri
offisielt stemt inn ved et årsmøte og vi håper årsmøtet 2018 ønsker å gjøre dette.
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