ÅRSBERETNING
CISV AGDER, 1. september 2018 – 31.august 2019

STYRET har i perioden bestått av:
Thea Lyssand
Ingrid Nyquist
Kim Henrik Gronert
Hanne Høyland
Gro Anita Grelland
Tone Bardal
Trygve Stensgård
Sofie Belbo
Cecilie R. Hansen-Tangen

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Lederansvarlig
Delegasjonsansvarlig
Mosaikkansvarlig
Risk manager
Juniorrepresentant
Juniorrepresentant

Valgkomite:
Kaja Fredheim Bjorvand
Elin Marcella Rivenes

Årsmøtet for perioden 1. september 2017 – 31. august 2018 ble holdt 16.september på Justvik
bydelshus.
STYREARBEID
Det er avholdt 7 ordinære styremøter i perioden:
9.oktober 2018
13.november 2018
6.desember 2018
29.januar 2019
26.februar 2019
26.mars 2019
28.mai 2019
Styremøtene holdes i Rådhuskjelleren i Kristiansand hvor vi leier møterom gratis.
Organisasjonen har fortsatt utfordringer med å få 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
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organisasjonen utover ledervervet. Dette gjør organisasjonen svært sårbar og vi blir avhengige av å
finne gode måter å videreføre erfaringer og kunnskap på.
Vi har fortsatt fokuset på å gjøre CISV til en helårsorganisasjon for voksne, gjennom å skape
møteplasser for voksne medlemmer gjennom året. Vi håper dette, sammen med god oppfølging av
delegasjonsledere skal gjøre CISV Agder en organisasjon unge voksne ønsker å engasjere seg i året
rundt.
Styret har også i denne perioden hatt fokus på lokalarbeid for å bygge en stabil og voksende aktiv
medlemsmasse. Hovedfokuset har blitt lagt på ungdommene i fylkeslaget og vi ser gode resultater av
denne satsingen. Vi har en stor gruppe aktive ungdommer og ønsker å fortsette satsingen for å gjøre
CISV til en organisasjon med et helårlig aktivitetstilbud for ungdommer i Agder.
Videre ønsker vi også å tilby flere aktiviteter utenom leirsesongen for yngre barn.
Vi har dog et stykke å gå når det kommer til hvor synlig organisasjonen er for potensielle søkere til
programmene vår, både barn, ungdommer og voksne. Vi ønsker å fortsette å finne gode måter å
promotere CISV, våre internasjonale programmer og vår lokale aktivitet.
DELEGASJONSARBEID
CISV Agder sendte vinteren 2018/2019 en Step-Up delegasjon til Brasil. Påsken 2019 hadde CISV
Agder ansvaret for en Youth-Meeting 12-13 års delegasjon som dro til Sverige. Denne delegasjonen
bestod av delegater fra Agder, Vestfold og Buskerud, og leder fra Agder. Sommeren 2019 sendte vi
totalt fire delegasjoner på leir. Vi sendte to Village-delegasjoner: en til Sverige og en til Costa-Rica. Og
vi sendte to Step-Up delegasjoner: en til Nederland og en til Colombia. Delegasjonen til Nederland
har vært i samarbeid med to andre fylkeslag for å fylle opp plassene. Vinteren 2019/2020 skal vi
sende en JC til India. En representant fra styret har vært til stede ved alle avreiser og ankomster.
Det har også i år blitt lagt mye arbeid i å rekruttere ledere for delegasjonene. Vi har aktivt jobbet for
å promotere det å være leder som en god mulighet for både studenter og unge voksne i arbeid. I år
har vi hatt overvekt av 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.
Vi har også sendt flere medlemmer på internasjonale CISV-programmer i løpet av denne perioden
som ikke har vært en del av delegasjonene som sendes fra CISV Agder.
Vi har hatt et medlem som dro på Seminarleir til El Salvador sommeren 2019. Vinteren 2019/2020
skal et medlem dra på seminarleir i Guatemala. 2 medlemmer fra CISV Agder skal delta på YouthMeeting 14-15 år vinteren 2019/2020. Denne delegasjonen har CISV Østfold ansvaret for.
Totalt 33 barn, ungdommer og voksne har representert CISV Agder på internasjonale leirer i perioden
1. september 2018 til 31.august 2019.
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra deltakere, ledere og foresatte som har reist på leir i regi
av CISV Agder. Vi skulle ønske vi hadde mulighet til å sende enda flere delegater på leir, men mangel
på ressurser i lokallaget og mangel på delegasjonsledere gjør at dette dessverre ikke er mulig.
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LOKALE AKTIVITETER I PERIODEN
JAG arrangerte Filmkveld for medlemmer 13 +, 9.september 2018. 10 deltakere
Post-camp for delegasjoner og JC’er som dro på leir sommeren 2018 ble arrangert 15.-16. september
2018 på Justvik bydelshus. 12 deltakere.
CISV Agder deltok på TV-aksjonen 21.oktober 2018 etter initiativ fra juniorrepresentantene. 4
ungdommer og en voksen deltok på innsamlingen.
«Baby shark» minileir for medlemmer fra 9 år på Justvik bydelshus 10.-11.november 2018. 21
deltakere.
Søkerhelg for årets søkere på Justvik bydelshus 2.-3. januar 2019. 28 deltakere.
«Penguins unite» JAG-tur for medlemmer fra 13 år ble arrangert 30.-31.mars 2019 på Juventehytta
på Møvig. Denne minileiren var et samarbeid med CISV Telemark. Dessverre kunne ikke noen
ungdommer fra Telemark delta, men vi håper å få til lignende samarbeid igjen. 21 deltakere.
CISV Agder deltok i Borgertoget i Kristiansand 17.mai 2019. 15 deltakere.
Pre-camp for årets delegasjoner ble arrangert 1.-2. juni 2019 på Justvik bydelshus. 21 deltakere.
Sommeravslutning for alle medlemmer ble arrangert 2.juni 2019 på Justvik bydelshus.
Juniorrepresentantene arrangerte «JAG in the sun» for alle over 13 år 18.juni. 20 deltakere.
Det ble arrangert flere «Fredspils» for alle medlemmer over 18 år i løpet av perioden.
CISV Agder deltok i Pride-paraden under Skeive Sørlandsdager 24.august 2019. Over 20 ungdommer
og voksne deltok i paraden.
I løpet av perioden ble det arrangert 7 «Torsdagskveld på Arkivet» med forskjellige aktiviteter.
Deriblant ble Kristiansand kommunes «En by for alle» markert 7.februar, med fokus på mangfold og
«byen vår». Vi har også hatt besøk av Kristiansands ambassadører for Rajshahiaksjonen som fortalte
om deres tur til Bangladesh.
DIVERSE SEMINARER/MØTER I PERIODEN
3 medlemmer deltok på NEO 21.-23. september 2018 på Nordstrand VGS i Oslo.
7 representanter fra CISV Agder deltok på Høstmøtet 09.-11. november 2018 på Gardermoen.
Fylkeslagleder deltok på RSM høst.
1 leder deltok på LTS Vest 15.-17. mars 2019 i Bergen.
1 leder og 1 JC deltok på LTS Øst 8.-10. mars 2019 i Oslo.
1 delegasjon med leder og 1 delegasjon uten leder deltok på SUDT 22.-24.april 2019 i Drammen.
4 representanter fra CISV Agder deltok på Landsmøtet 6.-7.april 2019 på Gardermoen, inkludert en
junior som ble valgt inn i CISV Norges juniorkomite.
Fylkeslagleder deltok på RSM Vår.
2 medlemmer var stab på Youth-Meeting i Oslo & Akershus og 1 medlem var stab på Step-Up i Italia
sommeren 2019. 2 medlemmer deltok på STAS.
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ØKONOMI
CISV Agder har hatt normal drift, og ingen ekstraordinære inntekter eller utgifter.
Ved utgangen av regnskapsåret har vi kr 413 715 på konto.
Organisasjonen har ingen gjeld til finansinstitusjoner.
MEDLEMMER
CISV Agder hadde pr. 04.09.2019 169 medlemmer
ÅRSMØTE
Årsmøtet 2019 avholdes på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, 19.september kl.18:30

Fylkesstyret
September 2019

________________________________
Thea Lyssand

_____________________________
Ingrid Nyquist

________________________________
Kim Henrik Gronert

_______________________________
Trygve Stensgård

__________________________________
Gro Anita Grelland

_______________________________
Hanne Høyland

_______________________________
Tone Bardal

__________________________________
Cecilie Roarsdatter Hansen-Tangen

_________________________________
Sofie Belbo
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