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CISV Linköpings verksamhetsplan för 2021
Inledning 
I CISV möts individer och perspektiv. I det mötet skapar vi fredsutbildning. 
 
Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på cirka 200
platser över hela världen. Vi skapar läger och projekt, lokala, nationella och globala, av och
för unga. Vi är CISV. Vårt mål är att de barn och ungdomar som deltar i våra läger och projekt
ska få ökat självförtroende, ökad självkänsla och många nya vänner, samtidigt som de
utvecklar en interkulturell kompetens av attityder, kunskap och färdigheter för ett aktivt
medborgarskap i ett mångkulturellt samhälle, både globalt, nationellt och lokalt. Tillsammans
skapar vi kulturell förståelse och respekt, för de mänskliga rättigheterna, för bra utbildning till
alla, för en fredlig lösning av konflikter, för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism,
fattigdom och miljöförstöring.  
 
CISV är en global, demokratisk, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
ungdomsorganisation – öppen för alla. 

Lokala aktiviteter 
Styrelsemöten Styrelsen samordnar föreningens löpande verksamhet under året samt

hanterar eventuella kriser, problem och situationer som kan
uppkomma. Styrelsemöten ska hållas ca åtta till tio gånger under året.
Ordförande är sammankallande. 

Medlemsinformation Information till medlemmarna sprids regelbundet via mail, hemsida och
Facebook.

Ledare Ledarrekrytering och ledarutbildning ska prioriteras under
året. Ledarutbildning hålls under våren för de nya ledare som är i behov av
detta. Vi kommer också att anordna en kurs i HLR för både utresande ledare
staben på det YM (Youth Meeting) vi arrangerar i år samt utresande JC.
Ledarna ska delta i den nationella utbildningen (PreImpact). Ledare som har
behov kommer också att erbjudas en erfaren "mentor" för sin lägerform. För
de ledare som vill ska det också finnas möjlighet att delta på den nationella
utbildningen som hålls efter sommaren (PostImpact).

Medlemsrekrytering Information om våra internationella läger är viktig vid medlemsrekrytering.
och marknadsföring Vi uppmuntrar därför alla våra medlemmar att sprida information om CISV,

t.ex i anslutning till föräldramöten i sina respektive skolor. Mun till
mun-metoden bland vänner och bekanta har hittills kanske varit den största
källan till rekrytering av nya familjer i föreningen vilket är bra, men det
innebär också en risk att vi inte når ut på bredden i samhället. Våra juniorer
bidrar genom att besöka olika skolor där de bor. Det informationsmaterial
som CISV Sweden tog fram 2017 kan användas i skolorna eller i andra
sammanhang.
2017 och 2018 deltog vi i Globalt Torg i Norrköping för att marknadsföra
och sprida information om CISV. Det har varit ett bra sätt att öka kunskapen
om organisationen. 2019 deltog vi tillsammans med CISV Sweden på
MR-dagarna som anordnades i Linköping. Vi kommer även under 2020 att
delta i olika evenemang där vi kan marknadsföra CISV.
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Föräldrautbildning Vi startade en gemensam föräldrautbildning 2019 och det föll väl ut så det är
ett koncept vi kommer att fortsätta med. Det har fungerat bra att erfarna
föräldrar delar med sig av sina erfarenheter till nya familjer och vi kan också
kvalitetssäkra att alla får samma information. Eventuell ny information från
CISV Sweden kan också lättare spridas. Delegationsansvarig i styrelsen har
inför 2020 vidareutvecklat och uppdaterat det ”informationspack” som ska
hjälpa delegationerna i deras förberedelser. Materialet delas ut vid
föräldrautbildningen och skickas även ut via mejl. Materialet innehåller en
hel del länkar som kan förenkla förberedelsearbetet. På CISV Swedens
hemsida finns också mycket information som ”informationspacket” är länkat
till för att säkerställa att vi alltid har den senaste informationen.

Juniorerna Det finns många juniorer i föreningen och vi fortsätter successivt att slussa in
yngre juniorer från 14 år i lokalföreningens verksamhet. Juniorerna ska även
uppmuntras till att delta på nationella juniorutbildningar av olika slag. Det
kommer att finnas juniorrepresentation i styrelsen och även Lokala
Juniorrepresentanter (LJR).

Det är viktigt för föreningens verksamhet att juniorerna är aktiva i den lokala
verksamheten och gemensamt tar ansvar för kontinuitet och engagemang på
det lokala planet.

Lokala aktiviteter Helgläger planeras (minst ett på våren och ett på hösten). Lägren arrangeras
av ledare och juniorgruppen med stöd från styrelsen och vid behov även från
deltagarnas föräldrar. 

Juniorläger och juniorträffar kommer att arrangeras under året. 

”Eko” Ett eko kommer att hållas under september månad där alla
föreningens medlemmar bjuds in för att få ta del av de äventyr som våra
utresande deltagare varit med om. Till det här tillfället bjuder vi in nya
familjer som är intresserade av att veta mer om CISV.

Medlemsavgift Medlemsavgiften för 2020 är 100 kr för medlemmar och 100 kr för
stödmedlemmar. Deltagare, ledare och övriga under 25 år
samt styrelseledamöter betraktas som medlemmar i CISV Linköping. Övriga
personer över 25 år, till exempel föräldrar och andra vuxna är varmt
välkomna som stödmedlemmar. Andelen medlemmar mellan 6–25 år måste
uppgå till minst 60 % i varje enskild lokalförening. Alla över 25 år, som inte
är ledare eller styrelsemedlemmar, måste därför vara stödmedlemmar.
Sveriges lokalföreningar behöver sammanlagt ha minst 1000
ungdomsmedlemmar (6–25 år) för att CISV Sweden ska kvalificera sig för
statsbidrag och därför välkomnar vi särskilt alla barn i familjerna som
medlemmar i CISV. 

Ekonomi Föreningen står på god ekonomisk grund. Ambitionen i alla våra
arrangemang och aktiviteter är att de ska gå ihop ekonomiskt och om möjligt
ge ett litet överskott till föreningen. Våra intäkter kommer främst från
medlemsavgifter, lägeravgifter samt projektstöd från olika fonder och
stiftelser. Föreningen har för avsikt att söka fondmedel för 2020, eftersom vi
kommer att arrangera ett internationellt läger, Youth Meeting, under
sommaren.

För att upprätthålla en god relation med de fonder som ofta beviljar bidrag
till vår verksamhet, både för utresande delegationer och internationella läger



3/5

som vi själva anordnar, är det viktigt att vi återkopplar till fonden genom
tackbrev och i förekommande fall rapportering av olika slag.

CISV Linköpings verksamhet bygger på att förtroendevalda och övriga
medlemmar är ideellt engagerade. Vår ambition är att i så stor utsträckning
som möjligt kunna erbjuda reseersättning i samband med de utbildningar och
möten som CISV Sweden arrangerar och där CISV Linköping förväntas vara
representerat. Ett villkor för att få reseersättning är att det finns ett
styrelsebeslut på medverkan samt namn på deltagare. Vår utgångspunkt är att
föreningen ersätter det billigaste resealternativet givet aktuella förutsättningar
(t ex möjliga färdsätt och lägerplats). Eventuell avvikelse från denna princip
ska i förväg stämmas av med föreningens kassör. 

När det gäller våra utresande deltagare ska de själva täcka resekostnader för
förberedande obligatoriska möten och träffar. Föreningen erbjuder
reseersättning till ledare för uppföljande möte, s.k. PostImpact. 

Nationella aktiviteter 
Vår- och höstmöte Föreningens styrelse utser en eller flera personer som representanter för

CISV Linköping på de nationella CISV-möten som hålls en gång på våren
och en gång på hösten. En av de personer som åker på Vårmötet,
CISV Swedens årsmöte, innehar rösträtt för CISV Linköping och ska
diskutera eventuella motioner och andra frågor på dagordningen i styrelsen
före mötet. Det åligger de personer som åker på dessa möten att
återrapportera till styrelsen lokalt. 

JÅM samt JIM Styrelsens juniorrepresentanter utser två representanter som åker på
Juniorernas Årsmöte (JÅM). På juniorernas inspirationsmöte (JIM) bör så
många som möjligt få delta, under förutsättning att ekonomin tillåter.
Styrelsen fattar beslut om detta. De personer som åker ska avlägga rapport
till styrelsen samt juniorgruppen om vad som diskuterats och beslutats under
mötena. 

Lisebergsresa På Lisebergs öppningsdag arrangeras varje år en stor träff för alla
lokalföreningar inom CISV Sweden. Lisebergsdagen (25:e april 2020) är en
kul och unik tradition inom CISV Sweden. Hundratals CISV:are i alla åldrar
och från hela Sverige deltar. CISV Linköping planerar en gemensam resa för
föreningens medlemmar (och potentiella nya medlemmar), antingen i en
buss eller på annat ekonomiskt hållbart sätt.

 
Utbildningshelger Alla som ska åka som ledare på Barnby, Youth Meeting och Step Up ska

delta i en av de nationella utbildningshelger som arrangeras av CISV
Sweden. Även JC, Step Up deltagare och enskilda delegater till
Seminarieläger, YM och IPP ska delta på den nationella utbildningshelg
som ordnas för dem under våren. CISV Linköping är tillsammans med CISV
Stockholm praktiskt ansvariga för PreImpact 8-10 maj utanför Motala, vilket
innebär ansvar för matlagning och transport.

Nationella läger Information om eventuella nationella läger ska spridas till föreningens
medlemmar som även bör uppmuntras att delta. 

Regional samverkan Vi ser positivt på samverkan inom den östra regionen och kommer att
fortsätta samarbeta med närliggande lokalföreningar. Under 2019 har vi b.la.
haft ett gott samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Stockholm,
Strängnäs, Västerås, och Kalmar.
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Internationella aktiviteter
 
Seminarieläger Seminar Camp är lägerbaserade projekt där ungdomarna helt och hållet har

ansvar för projektets tema, beslutsprocesser, dagsschema och innehåll med
seminarier i fokus. Projekten är intensiva interkulturella upplevelser där
ungdomarna genom gruppboende lär sig att samarbeta, ta stort ansvar,
demokrati och konflikthantering. Staben stöttar ungdomarna i deras vilja. 
 
Seminar Camp mål 
1. Developing self and intercultural awareness 
2. Developing leadership skills 
3. Developing positive attitudes towards others 
4. Empowering people for active citizenship 

Barnby Barnbyprogrammet är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse.
Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet
är samarbete samt interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap. Vi
skickar under sommaren 2020 en barnbydelegation till Malmö-Lund.
Delegationen träffas ca 10 gånger inför resan för förberedelser. 

Interchange Interchange är ett familjebaserat utbytesprogram som skapar en djup
förståelse mellan två kulturer. Projekten är indelade i två perioder, en i varje
land, där ungdomarna bor i varandras familjer. Hela ungdomsgruppen träffas
regelbundet för gemensamma aktiviteter, exempelvis helgläger. CISV
Linköping kommer under 2020 inte att delta i Interchange utan fokuserar
istället på Youth Meeting

 Step Up Step Up är lägerbaserade projekt där ungdomarna själva har ansvar för
planeringen av lägrets innehåll. Varje projekt fokuserar på ett specifikt
fredsutbildande tema. Ledarna och hemmastaben stöttar ungdomarna i deras
ansvar för ledarskap, planering och demokrati. Under sommaren 2020
skickar CISV Linköping en delegation till Tammerfors i Finland och en
delegation till Brasilia i Brasilien. Grupperna träffas ca 8 gånger under våren
samt deltar i den nationella utbildningshelgen 8-10 maj. 

Youth Meeting Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Lägren
brukar vara 8 eller 15 dagar. Projekten är internationella och den
interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande
tema. Linköping skickar under sommaren 2020 en delegation till Bursa i
Turkiet.

CISV Linköping anordnar ett Youth Meeting för 16-18 åringar under
sommaren 2020. Till lägret kommer 25 deltagare 20 st  från länder.

JC, Barnby Som juniorledare (JC) på barnby deltar man tillsammans med fem andra
juniorledare på en barnby och hjälper barnen, de andra ledarna och staben
med att genomföra barnbyn. Man ska vara 16–17 år som JC. Under 2020
skickar CISV Linköping en medlem på JC-uppdrag.  Uttagning till
JC-uppdrag görs av CISV Sweden
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Styrelsen 
CISV Linköping 
 
 
 
Ordförande Julia Grentzelius Vice ordförande Marina Anderzon
 
 
 
 
Sekreterare Sara Törnlund Kassör Mats Anderzon 
 
 

 
Ledamot Robert Karlsson Ledamot Åsa Monemar

Ledamot Martin Falebrand


