Årsmøteprotokoll
Dato: 16.september 2018
Sted: Justvik bydelshus, Kristiansand
Møteleder: Thea Lyssand
Referent: Hanne Høyland

Fylkeslagleder Thea Lyssand ønsker velkommen og presenterer dagens agenda.

Det er 15 stemmeberettigede medlemmer tilstede på årsmøtet.

Miriam M. Loyko velges til ordstyrer.
Hanne Høyland velges til referent.
Isabell Berge-Berntsen og Jan Morten Berntsen velges til å signere protokollen.

Innkalling og saksliste godkjennes ved akklamasjon.
Rekkefølgen i sakslisten endres. Sak 7 og 8 byttes om.

Årsberetning
Fylkeslagleder Thea Lyssand gjennomgår årsberetningen.

Det stilles spørsmål om utviklingen i antall medlemmer som drar på ulike program fra CISV
Agder, og det ble avklart at vi ikke kan øke antall delegasjoner på Village og Step-Up uten å
arrangere flere leirer selv. Youth Meeting er det vanskelig å svare for ettersom det har vært
styrt i en nasjonal komite. Fylkeslagleder forklarer at CISV Agder de siste årene har forsøkt å
øke medlemsmassen og engasjementet gjennom blant annet flere minileirer og håper dette vil
gi avkastning de neste årene.

Fylkeslagleder forklarer at det på CISV Norges årsmøte 2018 ble vedtatt å flytte ansvaret for
Youth Meeting til fylkeslagene. CISV Agder har bedt om å få ansvar for en YM-delegasjon
12-13 år i påsken 2019. Om vi får dette vil vi ha 4 garanterte plasser i delegasjonen.

CISV Agders deltakelse i borgertoget i Kristiansand på 17.mai ble også løftet frem. CISV
Agder gikk rett foran Human-Etisk forbund, og noen av våre deltakere så og hørte sjikanen
som ble rettet mot HEF fra enkelte i publikum. Årsmøtet er enige om at det er viktig å delta
på arenaer som borgertoget og håper vi stiller med enda flere medlemmer neste år. Et medlem
foreslår å be om å gå i nærheten av HEF også i 2019 for å vise vår støtte, og at vi ikke
aksepterer at noen blir sjikanert i et 17.mai tog.

Stabsleder Margrethe Aurora Seljenes presenterer årets Village som ble arrangert i Søgne.
CISV Agder er godt fornøyd med gjennomføringen og takker alle som har bidratt til å gjøre
leiren en flott opplevelse for barn, ungdom og voksne fra hele verden. Det gode arbeidet til
leirkomiteen, under ledelse av Johanne Tunaal-Larsen, fremheves som avgjørende for en
vellykket leir. Å ha egen kokk anbefales også til leiren i 2020.

Det stilles spørsmål vedrørende familiemedlemskap i CISV, og mulig kvantumsrabatt. Det
fremmes som et forslag å kunne få rabatt for familiemedlemskap, så lenge dette ikke påvirker
tildelte midler basert på antall medlemmer. Fylkeslagleder skal ta dette videre på RSM høst
2018.

Regnskap
Økonomiansvarlig Tone Bardal presenterer regnskapet for perioden.

CISV Agder har kjøpe inn en god del CISV-effekter (merch) som finnes på lager. Dette ble
solgt på leiren i Søgne i 2018 og er tenkt å selges også på leiren i 2020. Det vil også bli mulig
for medlemmer å kjøpe disse effektene på minileirer. Vi håper at dette også kan ha en
markedsførende effekt for lokallaget nasjonalt og internasjonalt.

Det stilles spørsmål om CISV Agders Krisefond og hvorvidt det er tatt noen avgjørelse på når
dette skal sies å være «fullt». Per nå er det ikke satt noen maks beløp. Dette vil fylkesstyret
drøfte og ta en avgjørelse på. Dette fondet er ikke tiltenkt å dekke uforutsette hendelser
knyttet til leirer vi arrangerer, men delegasjoner vi sender ut. Retningslinjer for fondet ligger
på CISV Agders nettsider.

Årsberetning og regnskap godkjennes ved akklamasjon.

Valg
Valgkomiteen var fraværende og Margrethe Aurora Seljenes gjennomførte valget på deres
vegne. Forslag til nytt styre, revisor og valgkomite ble gjennomgått. Styrekandidater
presenterte seg selv. Alle kandidater velges inn ved akklamasjon.

Fylkesstyret for 2018-2019:

Thea Lyssand

styreleder

Gjenvalgt for 2 år

Ingrid Nyquist

nestleder

Ny for 1 år

Kim Henrik Gronert

økonomiansvarlig

Ny for 2 år

Gro Anita Grelland

delegasjonsansvarlig

1 år igjen av periode

Tone Bardal

mosaikkansvarlig

1 år igjen av periode

Hanne Høyland

ledertreningsansvarlig

Ny for 2 år

Trygve Stensgård

styremedlem og risk-kontakt

1 år igjen av periode

Sofie Belbo

juniorrepresentant

1 år igjen av periode

Cecilie R. Hansen-Tangen

juniorrepresentant

1 år igjen av periode

Valgkomiteen for 2018-2019:
Kaja Fredheim Bjorvand

1 år igjen av periode

Elin Salö

Ny for 2 år

Revisor for 2018-2019
Runar Leite

1 år igjen av periode

Sak fremmet av fylkesstyret: endre navn til CISV Agder
Fylkesstyret ønsker å bytte navn fra CISV Vest-Agder til CISV Agder. Navnet er i praksis
allerede i bruk i alle kanaler i dag og fylkesstyret ønsker å gjøre dette offisielt. Forslaget
godkjennes ved akklamasjon.

Vedtekter
CISV Agder har skrevet nye vedtekter for fylkeslaget basert på forslag fra CISV Norge.
Vedtektene blir godkjent ved akklamasjon.

Fylkeslagstyret takker styremedlemmer som går ut, Margrethe Aurora Seljenes og Helene
Harstad, for fantastisk innsats og engasjement.

Fylkeslagleder takker for oppmøte og gode innspill.
Medlemmer på årsmøtet takker fylkeslagstyret for god innsats.

Fylkeslagleder avslutter møtet med åpen invitasjon til neste årsmøte.

Signaturer:

_______________________________
Isabell Berge-Berntsen

_______________________________
Jan Morten Berntsen

