Det svenska poängsystemet
En mer hållbar och rättvis fördelning av program i CISV Sweden.

Varför behövs ett nytt system?
Det nuvarande systemet för fördelning av delegationer på internationella program bygger
på önskemål från lokalföreningarna, men utan någon systematiserad koppling till hur
många program varje lokalförening arrangerar. Det finns heller inga tydliga konsekvenser
för när en lokalförening ställer in ett planerat program. Under den senaste tiden har
diskussion pågått inom CISV Sweden där frågor om rättvis fördelning, uppmuntran till mer
engagemang och ett mer transparent system att luta sig tillbaka på har lyfts. Ett strukturerat
system för att fördela delegationer baserat på hur mycket respektive lokalförening
arrangerar kan i framtiden underlätta arbetet med fördelningen och uppmuntra till mer
arrangemang och därmed fler aktiva världsmedborgare.
Under CISV Swedens årsmöte 2019 valde en majoritet av ombuden att bifalla motionen om
att införa ett poängsystem i CISV Sweden som ska göra fördelningen av program mer
hållbar och rättvis samt att uppdra åt CISV Swedens styrelse och kansli att arbeta fram en
detaljerad plan på detta som ska implementeras. I detta dokument följer en beskrivning av
vad ovan nämnda har arbetat fram i samråd med CISV Swedens lokalföreningar.

Hur fungerar fördelningen av delegationer internationellt?
CISV International har ett poängsystem där varje National Association (NA) som arrangerar
internationella program får poäng. Grundprincipen är att för varje program som arrangeras
erhålls ett poäng för varje deltagare och vecka (med undantag för IPP som ger alltid tre
poäng per deltagare, oavsett programmets längd). Poängen som tjänats ihop genom att
arrangera program kan sedan bytas mot delegationer och deltagarplatser. Poängen fördelas
över tre år, så om ett program arrangeras år 2016 fördelas de poängen på åren 2018 till 2020,
med 40% det första året och 30% år två och tre. Detta innebär att ju fler program
lokalföreningarna arrangerar, desto fler poäng blir CISV Sweden tilldelade och därmed fler
delegationer som fördelas till lokalföreningarna. För den som vill läsa mer om det
internationella poängsystemet finns det beskrivet här: G 12 Hospitality Points System.

Hur har fördelningen av delegationer i CISV Sweden fungerat hittills?
Fram tills 2019 har fördelningen byggt på önskemål från lokalföreningarna och CISV
Swedens kanslis kunskap och erfarenhet som möjliggjort att detta i största mån uppnås år
efter år. Bilden nedan beskriver kort hur fördelningen har gått till hittills.

Hittills har det inte funnits någon korrelation mellan hur mycket respektive lokalförening
arrangerar och hur många delegationer denne får från CISV International. Det finns heller
inte något etablerat system för hur fördelningen efter önskemål ska gå till utan vilar på
kansliets kunskap och erfarenhet. För den som vill läsa mer om fördelningen kan man göra
det här: Internationella program – fördelning.

Hur kommer fördelningen av delegationer i CISV Sweden att fungera
framöver?
Det svenska poängsystemet är till viss del inspirerat av CISV Internationals system men
stora delar är också skräddarsydda efter CISV Swedens lokalföreningarnas behov och
önskemål. Nedan följer en beskrivning av det svenska poängsystemet som träder i kraft i
september 2019.
Poängens värde
För varje deltagare och vecka en lokalförening arrangerar program för får man 1 poäng.
Det innebär att vissa program genererar mer poäng än andra, då de också är mer krävande
att arrangera. Till exempel får man 16 poäng för en Village-delegation (4 deltagare x 4
veckor) och 3 poäng för en Seminar Camp-deltagare (1 deltagare x 3 veckor). Till skillnad
från CISV Internationals system kan man byta till sig vilken typ av delegation som helst för
poängen, de är alltså inte knutna till specifika program. Respektive delegation och
deltagarplats som man sedan önskar att skicka har samma värde:
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Solidaritetsbanken 10 %
Vad händer då om man vill starta en ny lokalförening eller har haft uppehåll med
internationella arrangemang? På liknande sätt som CISV Internationals “Invitation bank”
som syftar till att stötta de länder som inte har tillräckligt med poäng till en delegation,
finns det i det svenska poängsystemet en solidaritetsbank. Genom att vi reserverar 10% av
den totala poängsumman som alla svenska lokalföreningar har tjänat ihop till innan
delegationerna fördelas, gör vi det möjligt för alla lokalföreningar att delta med
delegationer, även om de inte har en historik av att arrangera.
Individuella deltagarplatser 15%
Då de individuella deltagarplatserna (JC, YM 16+, IPP och Seminar Camp) tillsätts nationellt
kommer även 15% av totalpoängen kommer att reserveras till CISV Sweden för att “köpa”
individuella deltagarplatser från CISV International, så att lokalföreningarna inte behöver
tänka på det. Procentsatsen 15% är beräknad efter tidigare historik över hur många
enskilda deltagare CISV Sweden har skickat senaste åren.
Inför 2019 önskade vi så här många individuella deltagarplatser på de olika programmen:
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Totalt: 52
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Fördelning av poäng
Poängen som respektive lokalförening tjänar ihop under ett års arrangemang fördelas ut
som ett genomsnitt över de kommande fyra åren. På så sätt är variationerna mellan åren
inte så dramatisk (som i det internationella systemet med 40% år 1 och 30% år 2 och 3) och
samtidigt motiveras mer arrangemang då genomsnittet ökar. Nedan följer ett exempel som
visar skillnaden mellan de två systemen för en lokalförening som arrangerar en Village
ungefär varannat år.

Om det finns delegationer över när poängen är slut
Fördelningen av delegationer utefter lokalföreningarnas poäng sker under en första
fördelningsomgång i september. Då reserveras också poäng för enskilda platser och
invitation bank. Om det finns delegationer och deltagarplatser kvar att fördela och det finns
önskemål kvar från lokalföreningarna efter att poängen har använts, kommer kansliet
bedöma hur de sista platserna ska fördelas på bästa sätt. Till exempel är det oftast viktigare
ur ett rekryteringsperspektiv att varje lokalförening får åtminstone en delegation än att en
stor lokalförening som redan har sex delegationer får en sjunde.
Under följande månader kan det tillkomma delegationer allteftersom lokalföreningar i
världen ställer in eller arrangerar ytterligare program. Kansliet kommer då att skicka
information om detta till lokalföreningarna precis som tidigare.
Hur kommer det här att se ut i verkligheten?
Med beskrivningen ovan där varje deltagare och vecka genererar 1 poäng och poängen
fördelas i ett genomsnitt över 4 år ser verkligheten just nu ut enligt följande fram till 2025.
Poäng reserverade för invitation bank och individuella platser tas bort från totalsumman av
poäng. Till exempel kan en lokalförening som har 52 poäng få två Village-delegationer, en
Step Up-delegation och en Youth Meeting-delegation.

Viktiga datum
31 mars - Lokalföreningarna lämnar önskemål om delegationer till kansliet inför nästa
kalenderår.
1 juni - Kansliet sammanställer lokalföreningarnas önskemål inför nästa kalenderår och
skickar det till CISV International senast 1 juni.
September
Kansliet räknar ihop den totala poängen som CISV Swedens lokalföreningar har arrangerat
program för och reserverar 10% till solidaritetsbanken och 15% till individuella
deltagarplatser. Kansliet gör en fördelning av delegationer utifrån lokalföreningarnas
önskemål och de poäng som respektive lokalförening har.
Om det finns både fler önskemål och delegationer kvar som lokalföreningarna inte har
tillräckligt med poäng för fördelar kansliet dessa så rättvist och hållbart som möjligt. Om
det fortfarande finns delegationer kvar, men inga önskemål, erbjuder kansliet de
delegationerna till samtliga lokalföreningar, som får meddela intresse.
Ca 10 september
Kansliet skickar ut fördelningen och uppdatering av poängsystemet till alla lokalföreningar.

Oktober - februari
Det kan under månaderna uppstå förändringar allt eftersom att lokalföreningarna runt om i
världen ställer in eller arrangerar fler program. Kansliet kommer då att skicka ut
information om detta precis som tidigare till lokalföreningarna.

Effekter och konsekvenser
Syftet med poängsystemet är att skapa en hållbar och rättvis fördelning av de delegationer
CISV Sweden får tilldelade från CISV International. Med ett poängsystem blir fördelningen
av delegationer och deltagarplatser mer transparent och skapar en korrelation mellan hur
mycket en lokalförening arrangerar och hur många delegationer den får möjlighet att
skicka. Förhoppningsvis skapar detta också motivation hos lokalföreningarna att arrangera
fler program för att kunna skicka fler deltagare och i förlängningen också skapa fler aktiva
världsmedborgare och mer fredsutbildning.
Vad händer då om man inte har möjlighet att arrangera och behöver ställa in? Precis som
tidigare gäller CISV Internationals regler för att ställa in program, C-11 Programme
Cancellation and Penalty Fees, konsekvenserna med ett poängsystem blir att om man
arrangerar mindre får man också mindre poäng och därmed färre delegationer tilldelade i
framtiden.

Hur vet vi om systemet fungerar?
Ett noggrant arbete med att försöka beräkna den bästa lösningen för så många som möjligt
har gjorts när poängsystemet skapades men hur det fungerar i verkligheten vet vi ju faktiskt
inte förrän vi har testat. Utvärderingar av systemet kommer därför att ske hösten 2020 när
ett års underlag finns att tillgå för ta reda på vad som fungerade och vad som kan bli ännu
bättre. En kontinuerlig diskussion gällande poängsystemet kommer också att ske under
CISV Swedens nationella möten.

Vad blir den stora skillnaden och hur påverkar detta lokalföreningarna?
Sammanfattningsvis blir den stora skillnaden för er som lokalförening att det nu finns ett
mer tydligt samband mellan hur mycket ni arrangerar och hur många delegationer ni får
tilldelade vilket förhoppningsvis upplevs mer rättvist och motiverar till att arrangera fler
program. Information om poängsumman kommer att komma ut årligen och vi kommer
kontinuerligt ta upp detta på nationella årsmöten.

Frågor?
Har du några frågor om själva systemet eller mer specifika frågor för just din lokalförening?
Tveka inte att höra av dig till kansliet (secretary@cisv.se) så hjälper vi dig.

Uppdaterad senast 06-09-2019

