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Styrelsen inleder 
 
Under våren och sommaren har CISV Linköping 
många roliga saker på gång som vi har försökt samla 
här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att 
skicka ut ett informationsblad, ett vårblad och ett 
höstblad, där ni kan läsa om vad som händer och har 
hänt i lokalföreningen och hålla er uppdaterade. 
 
 
I vårbladet 2013 kommer ni att kunna läsa om: 
 
 Styrelse och öppet styrelsemöte 
 Liseberg 
 Vårskrik 
 Medlemsavgift 
 Sommarens delegationer 
 Stadsfest 
 Youth Meeting 
 Höstligheter   
 Efterlysningar 

            
  
 
 
 

Soliga hälsningar 
Styrelsen! 

Styrelse 2013 
På årsmötet den 5 mars 2013 valdes en ny styrelse. Det blev några omval samt några nyval. 
Här följer en presentation av den nu sittande styrelsen: 
 
Ordförande: Ann-Sofie Ströberg 
Vice ordförande: Martina Berglund 
Sekreterare: Karin Sandén  
Kassör: Mikael Engholm 
Ledamöter: Agnes Penton, Elisabeth Moberg, Erik Uhlin, Amanda Christiansen 
 
Ansvarsområden 
Agnes Penton: Barnby 
Elisabeth Moberg: Inter Change 
Erik Uhlin och Amanda Christiansen: Juniorverksamhet 
Ann-Sofie Ströberg: Ledare 
Martina Berglund: Step Up och enskilda delegater 
 
 
Övriga uppdragsposter 2013 
Fundraising: Anna Weiding 
Marknadsföring och Medlemsregister: Joakim Bökman 
Valberedning: Göran Gruber och Leon Gruber 
Revisor: Ulrika Klahr 
Lisebergsgeneral: Göran Gruber 
T-shirt-general: Elisabeth Moberg 
YM-praktstab: Anneli Stenström och Stina von Sydow 
Flaggansökare: Niklas Lanzén 

 
Styrelsemöte  
Styrelsen bjuden in alla CISV 
Linköpings medlemmar att delta i ett 
öppet styrelsemöte måndag 13 maj. Vi 
kommer då bland annat att gå igenom 
förra årets verksamhetsberättelse 
samt diskutera det kommande året. 
Anmäl intresse till:  
martina.berglund@se.cisv.org 

Varmt välkomna! 
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Liseberg 
 
Varje år möts CISV:are från hela Sverige på 
Lisebergs öppningsdag för att träffas och 
umgås. Linköping brukar varje år hyra en buss 
där alla är välkomna att åka ner tillsammans.  
I år är Lisebergsresan lördag den 27 april och då avgår bussen från Linköpings 
fjärrbussterminal kl: 08.30 och återvänder från Göteborg kl: 21.00. Resan kostar 
350 kr och i det ingår bussresa, CISV-hatt och ledare/kontaktperson under 
dagen för de deltagare som är under 16 år.  
 
Anmälan och betalning sker till Göran Gruber på goran.gruber@raa.se senast 
den 20 april. 

 

 

Vårskrik 
 
Alla barn och ungdomar mellan 10 och 15 år är välkomna till helglägret ”Vårskrik” 
helgen 3-5 maj.  Oavsett om ni ska i väg på program i sommar eller inte så 
kommer den här helgen vara ett inspirerande och givande läger för alla.  
 
Var: Vikingstads Scoutgård 
När: 3 maj kl: 18.00 – 5 maj kl: 15.00 
Kostnad: 250 kr/deltagare 
Anmälan: sker till agnes.penton@se.cisv.org senast den 25 april. Vänligen 
uppge namn, ålder, matrestriktioner samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare. 
 

 

Dags för medlemsavgiften för 2013! 
 
Vi ber att även du som inte har sökt något 2013 kommer ihåg att betala medlemsavgiften. 
 
Medlemsavgiften för enskild medlem är 150 kr och för hela familjen kostar det 250 kr. 
 

Betalningen görs till plusgiro 67 52 08-3 
Ange namn i betalningen samt skicka ett mail med kompletterande uppgifter som: adress,  
e-postadress och födelsedata för alla som ska bli medlemmar till joakim.bokman@se.cisv.org 
 

CISV Linköping får bidrag från ungdomsstyrelsen för alla medlemmar mellan 7-25 år.  
Vi är därför glada för om alla syskon i familjen blir medlemmar i föreningen. 
 
OBS: Från och med 1 juli kommer medlemsavgiften att höjas till 200 kr respektive 300 kr så se till att betala nu. 
 

Stadsfest 
De senaste åren har CISV Linköping tagit del av 
Linköpings stadsfest för att visa upp och 
marknadsföra CISV. Vi kommer även i år att ha ett 
bord bland andra ungdomsorganisationer där vi 
får en chans att prata och informera om CISV för 
nyfikna förbipasserande. Om någon är intresserad 
av att dela med sig av sina erfarenheter om CISV 
uppskattar vi om ni vill delta vid vårt bord på 
stadsfesten den 22-24 augusti. Även om du inte 
har mycket tid är du välkommen att svänga förbi 
och hälsa på och mingla med andra CISV:are. Mer 
information om stadsfesten kommer under 
sommaren när det närmar sig.  
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Linköping möter 
världen 

 
I sommar har vi fått möjligheten att skicka deltagare till 
följande läger: 
 
 En Barnby-delegation till Båstad-Bjäre 
 En Step up-delegation till Mölndal 
 En Step up-delegation till Jakarta, Indonesien 
 Ett Inter Change med Italien 

 
Alla delegationer har kommit igång med förberedelserna och ser fram emot sommaren. Fortfarande saknas 
dock en pojke 12 – 13 år till Inter Change i sommar. Vill ni veta mer eller är intresserade, tag kontakt med 
elisabeth.moberg@se.cisv.org 
 

 

 

Höstligheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi i styrelsen strävar efter en större gemenskap 
bland alla våra medlemmar i CISV Linköping. 
Därför brukar vi under hösten samla alla 
medlemmar för att träffa och umgås med andra 
CISV:are och få en chans att dela erfarenheter och 
upplevelser.  Denna dag brukar vara en väldigt 
trevlig tillställning och är en tradition vi vill 
fortsätta med.  
 
Vi har i år tänkt oss en eftermiddag med 
tipspromenad, grillning och lekar i en avslappnad 
atmosfär.  Håll utkik efter inbjudan till denna 
trevliga dag som kommer att komma ut under 
sommaren. Vi hoppas att så många som möjligt 
kan komma och dela denna eftermiddag med oss. 
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Youth Meeting 
 
I sommar har även Linköping fått 
möjligheten att stå värdar för ett 
Youth Meeting. Detta Youth 
Meeting är ett åtta dagar långt 
läger för deltagare mellan 16 och 
18 år från hela världen. Lägret 
kommer att vara på Karlsby 
lägergård utanför Motala den 7-
14 juli. Staben är redan i full gång 
med planeringen inför 
sommaren för att göra detta 
läger minnesvärt för alla 
inblandade.  
 
 
Under Barnbyn som Linköping anordnade 2011 fick vi mycket hjälp 
från över 70 olika medlemmar och det hade inte blivit en lika stor 
succé utan er insats. Vi hoppas på att kunna göra sommarens läger 
lika lyckat och kommer därför att återigen behöva en hel del 
hjälpande händer och bidrag från våra medlemmar.   
 
Vi kommer att skicka mer information via mail men vet ni med er 
redan nu att ni vill hjälpa till kan ni höra av er till 
anges.penton@se.cisv.org 

 
 
 

 

Efterlysningar 
 
Vi vill ännu en gång betona att CISV är en ideell organisation vars framtid 
förlitar sig på sina medlemmars frivilliga bidrag. Vi vill speciellt uppmana 
er föräldrar vars barn har fått möjlighet att delta i CISV:s program att göra 
en insats för CISV Linköping och på så sätt gynna vår förening. 
 
 Under våren och sommaren behöver vi hjälp med detta: 
 
 Laga mat under utbildningshelg i Gränna 3-5 maj (antingen hela eller 

delar av helgen). Kontakta agnes.penton@se.cisv.org 
 Fylla ut vår Inter Change delegation med en  pojke 12-13 år. Kontakta 

elisabeth.moberg@se.cisv.org 
 Hitta kontakter inom livsmedelsbranschen för sponsring till vårt Youth 

Meeting. Kontakta agnes.penton@se.cisv.org 
 Värdfamiljer, skjuts, matlagning och städning till vårt Youth Meeting. 

Kontakta agnes.penton@se.cisv.org 
 Uppdragspost: Trivselgeneral (samverka för gemenskap inom 

lokalföreningen) 
 Uppdragspost: Stadsfestgeneral (samordna inför stadsfesten) 
 
(Mer information om hjälp till Youth Meeting kommer vid senare tillfälle) 

 

 

Det var allt vi hade för denna gången. Vi hoppas att alla 
får en trevlig vår och sommar! 

 

Temat på årets Youth Meeting är 
’Non-material culture’ 
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